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التوزيع على القطاعات الوزارية و المؤسسات لالعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالميزانية العامة 2021
(بالدرهم)

نفقات االستثمار نفقات التسيير

اعتمادات االلتزام اعتمادات األداء اعتمادات المعدات و 
النفقات المختلفة

اعتمادات الموظفين و 
األعوان

القطاع الوزاري

- 3 228 000 17 649 000 85 904 000 األمانة العامة للحكومة

33 750 000 000 8 584 375 000 616 299 000 1 165 059 000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

8 445 000 000 11 383 950 000 2 454 331 000 1 517 509 000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

900 000 000 1 057 239 000 3 050 653 000 871 983 000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
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قانون المالية لسنة 2021 

األمانة العامة للحكومة

ميزانية التسيير

85 904 000 الموظفون و األعوان.................................

17 649 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

3 228 000 اعتمادات األداء.......................................

- اعتمادات االلتزام لسنة 2022 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.1.0.16.000 األمانة العامة للحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة 121

المصالح المشتركة 00

دعم و قيادةالمهام 10 160

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

69 730 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

1 385 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

8 690 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 22 113

--- أجرة الخاضعين للخدمة المدنية 30 114

مكافآت موظفين آخرين 40 

150 000 رواتب وتعويضات الموظفين المعاد إدماجهم 41 119

500 000 رواتب وتعويضات وإعانات جزافية للموظفين المستفدين من تصحيح وضعيتهم اإلدارية 42 119

500 000 رواتب وتعويضات الموظفين الساميين المستفدين من إجازاتهم اإلدارية بعد انقطاعهم عن العمل 43 119

1 460 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 50 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 60 

10 000 تعويض عن التنصيب 61 1229

35 000 مساعدة استثنائية عن السكن 62 143

--- منح ومكافآت الوالدة 63 142

3 000 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 64 1229

300 000 إسهام في أنظمة التقاعد 65 131

5 000 مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 66 121

تعويضات عن االخطار واالعباء 70 

12 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 71 125

5 000 مكافآت للسائقين 72 123

122 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 80 1221

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 90 129

85 904 000 مجموع المشروع : 10 

85 904 000 مجموع الجهة : 00

85 904 000 مجموع البرنامج : 121

85 904 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.16.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.16.000 األمانة العامة للحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة 121

المصالح المشتركة 00

دعم و قيادةالمهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

216 216 ضرائب ورسوم 11 2

2 079 792 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

1 588 830 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

784 888 شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 15 353

رسوم وإتاوات 20 

2 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

40 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

400 000 مستحقات الماء 23 333

400 000 مستحقات الكهرباء 24 332

لوازم ومواد 30 

100 000 شراء لوازم االرشيف 31 353

500 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

500 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

30 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 34 336

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

163 350 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

280 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

60 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

70 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

50 000 اكتراء وسائل النقل 45 4421

--- الفحص التقني للعربات والسيارات 46 4131

نقل وتنقل 50 

17 820 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

15 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

--- تعويضات كيلومترية 53 4214

400 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

15 000 تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

نفقات مختلفة 60 

250 000 لباس 61 342

67 500 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

500 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.16.000 األمانة العامة للحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 800 000 اشتراك وتوثيق 64 352

50 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 65 584

--- مصاريف حماية إيداع عالمة "الجريدة الرسمية 66 399

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 67 584

160 000 مصاريف إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 68 4423

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 70 

--- دراسات عامة 71 451

200 000 أتعاب 72 455

--- مصاريف المساعدة التقنية والخبرات المختلفة 73 452

--- دراسات معلومياتية 74 453

--- دراسات تقنية 75 452

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 76 451

صيانة و اصالح 80

30 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 81 4134

30 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 82 4133

30 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 83 4133

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

12 828 396 مجموع المشروع : 10 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 20 160

60 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

700 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

--- اسعافات لنقل جثت الموظفين والخواص المتوفين بالمغرب أثناء مزاولة العمل المطلوب 30 492

760 000 مجموع المشروع : 20 

تكوين 30 160

360 604 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

360 604 مجموع المشروع : 30 

دعم المطبعة الرسمية 40 160

--- إعانة االستغالل لميزانية المطبعة الرسمية 10 5512

نقل وتنقل 20 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 21 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 22 4212

--- تعويضات كيلومترية 23 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 24 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 25 4222

مجموع المشروع : 40 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.16.000 األمانة العامة للحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تجويد حكامة الطلبيات العمومية 50

دعم المهام 51 860

تعويضات ونقل 10

3 700 000 تعويضات ألعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية 11 455

--- مصاريف نقل أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية داخل المغرب 12 4211

--- مصاريف نقل أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالخارج 13 4212

--- تعويضات عن المهام ألعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية داخل المغرب 14 4221

--- تعويضات عن المهام ألعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالخارج 15 4222

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 16 4221

--- تعويضات كيلومترية 17 4214

تحمالت عقارية 20

--- ضرائب ورسوم 21 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 22 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 23 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 24 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 25 353

رسوم وإتاوات 30

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 31 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 32 434

--- مستحقات الماء 33 333

--- مستحقات الكهرباء 34 332

لوازم ومواد 40

--- شراء لوازم االرشيف 41 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 42 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 43 353

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

صيانة و اصالح 50

--- صيانة وإصالح األثاث والعتاد 51 4134

معلوميات 60

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 61 353

--- اصالح البرانم والبرامج 62 4133

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 63 459

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 64 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والبرامج المعلوماتية 65 4133

--- مصاريف المساعدة التقنية والخبرات المختلفة 66 452

حظيرة السيارات 70

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 71 4131

--- شراء الوقود والزيوت 72 331
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.16.000 األمانة العامة للحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف تأمين السيارات 73 4931

نفقات مختلفة 80

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 81 399

--- لباس 82 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 83 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 84 461

--- اشتراك وتوثيق 85 352

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 86 584

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 87 454

--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 88 591

3 700 000 مجموع المشروع : 51 

معالجة االستشارات و الشكايات 52 131

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- أتعاب 13 455

--- مصاريف المساعدة التقنية والخبرات المختلفة 14 452

مجموع المشروع : 52 

مشروع دعم ة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من طرف البنك اإلفريقي للتنمية 53 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- مصاريف المساعدة التقنية والخبرات المختلفة 11 452

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

--- أتعاب 13 455

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 14 461

مجموع المشروع : 53 

17 649 000 مجموع الجهة : 00

17 649 000 مجموع البرنامج : 121

17 649 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.16.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.16.000 األمانة العامة للحكومة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة 121

المصالح المشتركة 00

توسيع وتجهيز مقرالكتابة العامة للحكومة 10 160

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 670 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- 50 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 50 881

عتاد المعلوميات والبرامج 60 

--- 1 368 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 64 879

--- 100 000 أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 65 8328

شراء السيارات 70 

--- --- شراء السيارات النفعية 71 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 72 8512

--- 40 000 شراء الدراجات النارية و الدراجات 73 8513

معدات وتجهيزات أخرى 80 

--- --- شراء عتاد الخزانة والتوثيق 81 879

--- --- شراء عتاد النسخ وعتاد التصوير 82 849

--- 200 000 شراء عتاد سمعي بصري وعتاد المختبر 83 849

--- --- شراء عتاد المطبخ 84 849

--- --- شراء عتاد طبي 85 849

2 428 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المطبعة الرسمية 20 160

--- --- إعانة التجهيز للمطبعة الرسمية 10 7512

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 70 845

شراء السيارات 80 

--- --- شراء السيارات النفعية 81 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 82 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 83 8513

مجموع المشروع : 20 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.16.000 األمانة العامة للحكومة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تجويد حكامة الطلبيات العمومية 30

دعم المهام 31 860

بناء وتهيئة 10

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 12 889

أثاث وعتاد المكتب 20

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

عتاد المعلوميات والبرامج 30

--- 350 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 32 879

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 33 8328

شراء السيارات 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

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

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- 50 000 شراء عتاد الخزانة والتوثيق 51 879

--- --- شراء عتاد النسخ وعتاد التصوير 52 849

--- 400 000 شراء عتاد سمعي بصري وعتاد المختبر 53 849

800 000 مجموع المشروع : 31 

3 228 000 مجموع الجهة : 00

3 228 000 مجموع البرنامج : 121

3 228 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.16.000
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قانون المالية لسنة 2021 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

ميزانية التسيير

1 165 059 000 الموظفون و األعوان.................................

616 299 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

8 584 375 000 اعتمادات األداء.......................................

33 750 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2022 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.1.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

برنامج القيادة والتوجيه 420

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

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

929 705 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

19 677 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

119 399 000 إسهام في أنظمة التقاعد 13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- المستخدمون التقنيون ومستخدمو اإلشراف 22 112

--- العمال الدائمون 23 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 24 113

57 854 000 أجور المستخدمين المياومين 25 113

تعويضات عن الساعات االضافية 40 

560 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 41 121

--- تعويضات عن العمل ليال لتقنيي األرصاد الجوية 42 121

--- تعويضات عن العمل الليلي لتقنيي المالحة الجوية 43 121

17 570 000 تعويضات عن ساعات العمل ليال 44 121

16 498 000 التعويضات عن الساعات اإلضافية 45 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

--- تعويض عن التنصيب 51 1229

629 000 مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

--- منح ومكافآت الوالدة 53 142

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

--- تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 55 124

622 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 56 1221

--- مكافئات مراقبي الشبكات المناخية 57 119

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

20 000 مكافآت للسائقين 61 123

90 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 62 125

1 710 000 تعويضات عن األشغال المضنية 63 123

--- تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 64 124

705 000 تعويضات عن إزاحة الثلوج 65 119

--- تعويضات عن إزاحة الثلوج 66 119

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 67 129

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 70 584

1 165 039 000 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.1.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

خدمات اجتماعية 20 490

20 000 تعويضات لألعوان القدماء 10 1411

20 000 مجموع المشروع : 20 

1 165 059 000 مجموع الجهة : 00

1 165 059 000 مجموع البرنامج : 420

1 165 059 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.17.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

برنامج الطرق 408

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

384 762 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 12 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

366 700 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

70 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

تكوين وتداريب 30 

290 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 31 454

--- تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 32 454

--- مصاريف الدروس والندوات 33 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 34 454

--- تنظيم التداريب والندوات 35 454

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 36 121

معلوميات 40 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 41 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 42 454

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

100 000 شراء لوازم معلومياتية 44 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 45 8328

1 820 000 اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 46 4423

حظيرة السيارات 50 

120 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

500 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

نقل وتنقل 60 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

84 000 تعويضات كيلومترية 63 4214

13 950 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

636



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إتصال وإعالم 70 

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 71 461

150 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 72 461

150 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 73 461

60 000 اشتراك وتوثيق وطبع 74 352

100 000 شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 75 399

200 000 إعداد وسائل االتصال 76 451

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 77 454

--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 78 394

50 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 79 459

تحمالت عقارية 80 

200 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 81 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 82 872

190 000 صيانة المساحات الخضراء 83 419

468 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 84 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 85 491

--- تهيئة وصيانة المباني 86 872

--- مصاريف التنظيف 87 499

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 88 4412

نفقات مختلفة 90 

150 000 لباس 91 342

--- اكتراء األروقة 92 4414

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 94 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 95 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 96 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 97 455

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

19 403 462 مجموع المشروع : 10 

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 20 490

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

5 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 13 4221

--- تعويضات كيلومترية 14 4214

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 15 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 16 454

نفقات مختلفة 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

5 000 000 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 40 451

--- صيانة وإصالح السيارات وعتاد صيانة الطرق 10 4131

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 20 4131

--- شراء الوقود والزيوت 30 331

مجموع المشروع : 40 

دراسات وأبحاث 50 490

300 000 دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدات 20 451

--- دراسات و مراقبات 30 452

300 000 مجموع المشروع : 50 

24 703 462 مجموع الجهة : 00

24 703 462 مجموع البرنامج : 408

النقل البري واللوجيستيك 411

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 12 434

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 13 431

--- رسوم ومستحقات اإلتصال عبر األقمار االصطناعية 14 433

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

60 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

70 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

تكوين وتداريب 30 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 31 454

--- تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 32 454

--- مصاريف الدروس والندوات 33 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 34 454

--- تنظيم التداريب والندوات 35 454

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 36 4414
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

معلوميات 40 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 41 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 42 454

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

100 000 شراء لوازم معلومياتية 44 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 45 8328

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 46 433

حظيرة السيارات 50 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

--- شراء الوقود والزيوت 52 331

نقل وتنقل 60 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

400 000 تعويضات كيلومترية 63 4214

2 700 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 67 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 68 454

إتصال وإعالم 70 

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 71 461

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 72 461

60 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 73 461

100 000 اشتراك وتوثيق وطبع 74 352

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 75 399

--- إعداد وسائل االتصال 76 451

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 77 352

--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 78 394

--- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 79 849

تحمالت عقارية 80 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 81 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 82 872

--- صيانة المساحات الخضراء 83 419

1 000 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 84 499

240 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 85 491

--- تهيئة وصيانة المباني 86 872

--- مصاريف التنظيف 87 499

800 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 88 4412
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 90 

61 000 لباس 91 342

100 000 طبع الوثائق 92 351

--- صيانة وإصالح العتاد الراديوتيليفوني 93 4132

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 94 471

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 95 454

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 96 471

--- شراء لوازم للعتاد التقني 97 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 98 4132

--- شراء عتاد تقني 99 846

5 701 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في نفقات التسيير لفائدة الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية 20 490

31 000 000 إعانة التسيير لفائدة الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية 10 5511

31 000 000 مجموع المشروع : 20 

36 701 000 مجموع الجهة : 00

36 701 000 مجموع البرنامج : 411

األرصاد الجوية  414

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 860

رسوم وإتاوات 10

2 726 000 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

35 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

239 000 مستحقات الماء 14 333

420 000 مستحقات الكهرباء 15 332

نفقات التسير والصيانة 20

300 000 لوازم لمحطات المرصد وتوقعات األرصاد الجوية 21 353

--- لوازم لشبكات مواصالت األرصاد الجوية 22 353

320 000 لوازم الستغالل األنظمة المعلومياتية 23 353

240 000 لوازم المرائب والمختبرات بما فيها قطع الغيار االلكترونية 24 399

180 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 25 499

240 000 تجهيز قاعات الراحة وغرف العبور 26 872

100 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 28 4132

506 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 29 4133

حظيرة السيارات 30

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

نقل وتنقل 40

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

63 000 تعويضات كيلومترية 43 4214

3 308 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- نقل العتاد 46 4213

نفقات مختلفة 50

40 000 اشتراك وتوثيق وطبع 51 352

45 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 52 471

50 000 لباس 53 342

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 54 451

--- دراسات و مراقبات 55 452

--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 56 591

61 800 دراسات عامة 57 451

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 60

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 61 4134

300 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 62 351

9 173 800 مجموع المشروع : 10 

برنامج الغيث 20 490

500 000 لوازم لشبكات المراقبة والتلقيح والمواصالت 20 353

100 000 صيانة شبكات الرصد و التلقيح و المواصالت 30 4121

معامل ومنشآت 40 

10 000 لوازم للمعامل 41 353

--- صيانة المنشآت التقنية 42 4113

20 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 43 336

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 50 

10 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 52 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 53 4134

--- شراء لوازم معلومياتية 54 353

100 000 صيانة بنايات ومنشآت مراكز العمليات 60 419

حظيرة السيارات 70 

40 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 71 4131

80 000 شراء الوقود والزيوت 72 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 73 25

--- مصاريف تأمين السيارات 74 4931

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 80 4221
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب و الخارج 90 

20 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 91 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 92 4212

--- تعويضات المهمة بالخارج 93 4222

880 000 مجموع المشروع : 20 

تكوين وتداريب 30 660

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 10 454

مجموع المشروع : 30 

الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 40 980

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 : 40 

10 053 800 مجموع الجهة : 00

10 053 800 مجموع البرنامج : 414

برنامج القيادة والتوجيه 420

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

5 141 560 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

1 762 300 مستحقات الماء 13 333

3 697 700 مستحقات الكهرباء 14 332

5 400 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

2 500 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

550 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

100 000 صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

329 160 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 702 795 شراء الوقود والزيوت 32 331

1 300 079 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

3 957 967 مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

نقل وتنقل 40 

325 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

208 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

714 000 تعويضات كيلومترية 43 4214

53 280 589 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

76 000 تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

45 000 نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

410 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

300 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

1 207 513 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

50 000 اكتراء األروقة 55 4414

200 000 إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459

نفقات مختلفة 60 

1 348 694 لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

39 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

1 676 364 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

6 926 793 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

93 248 514 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

370 000 مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

2 200 000 مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

306 349 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

--- تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361

--- عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

2 876 349 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

3 114 979 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

5 500 000 اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

2 044 806 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

643 000 مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

182 000 صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

11 484 785 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

620 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

1 002 509 صيانة المساحات الخضراء 14 419

2 653 375 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

2 216 895 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

771 788 مصاريف التنظيف 17 499

7 264 567 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

200 000 دراسات عامة 10 451

6 051 057 دراسات و مساعدة تقنية 20 571

641 825 دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

6 892 882 مجموع المشروع : 60 

إعانات 70 490

22 040 000 إعانة التسيير للمدرسة الحسنية لألشغال العمومية 10 5511

18 000 000 إعانة لفائدة مؤسسة األعمال االجتماعية 20 573

500 000 مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 30 59

140 000 000 إعانة التسيير لفائدة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة 40 5511
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 50 5512

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 60 54

180 540 000 مجموع المشروع : 70 

التحقيقات والتحاليل حول الحوادث 80 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 12 352

تكوين وتداريب 20 

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

--- مصاريف التدريب والمشاركة في الندوات بالمغرب وبالخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 31 454

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 80 

302 307 097 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

50 000 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

375 000 مستحقات الماء 13 333

594 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

43 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

350 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

60 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

130 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

203 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

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

--- نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

610 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

60 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

2 475 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

--- مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

43 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361

--- عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

43 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

70 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

210 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

280 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

73 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

73 000 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

2 871 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

19 000 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
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

257 000 مستحقات الماء 13 333

589 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

44 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

430 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

65 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

150 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

231 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

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

50 000 نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

660 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

70 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459

نفقات مختلفة 60 

10 000 لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

2 575 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

450 000 مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

300 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

850 000 مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

25 000 األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

15 000 شراء المواد الصيدلية 35 361

10 000 عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932

15 000 استشفاء واستشارات طبية 38 492

1 665 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

100 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

260 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

360 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

146 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

531 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

677 000 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

5 277 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

47 000 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

271 000 مستحقات الماء 13 333

594 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

44 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

415 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

60 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

170 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

231 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

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

10 000 نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

640 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

70 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459

نفقات مختلفة 60 

5 000 لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

2 557 000 مجموع المشروع : 10 

654



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

200 000 مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

300 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361

5 000 عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

505 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

--- شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

84 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

84 000 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

3 146 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

10 000 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

180 000 مستحقات الماء 13 333

380 000 مستحقات الكهرباء 14 332
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

50 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

107 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

110 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

154 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

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

--- نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

--- اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

1 291 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

--- مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

60 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

60 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

60 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

180 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

240 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

57 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

57 000 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

1 648 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 490

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

100 000 مستحقات الماء 13 333

270 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

60 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

250 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

55 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

170 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

220 500 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

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

--- نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

500 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

50 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

1 675 500 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

60 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361

--- عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

60 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

50 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

150 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

200 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

55 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

55 000 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

1 990 500 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

22 000 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

172 000 مستحقات الماء 13 333

470 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

49 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

60 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

150 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

231 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

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

--- نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

610 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

70 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

2 234 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

--- مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

30 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361

--- عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

30 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

80 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

240 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

320 000 شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

640 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

75 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

75 000 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

2 979 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

43 000 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

198 000 مستحقات الماء 13 333

553 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

60 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

435 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

140 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

170 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

280 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

نقل وتنقل 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

35 000 نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

680 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

75 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459

نفقات مختلفة 60 

6 000 لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

2 675 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

400 000 مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

250 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

750 000 مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

25 000 األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

10 000 شراء المواد الصيدلية 35 361

10 000 عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932

10 000 استشفاء واستشارات طبية 38 492

1 455 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

110 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

285 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

395 000 مجموع المشروع : 30 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

180 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

492 540 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

672 540 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

5 197 540 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

14 000 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

125 000 مستحقات الماء 13 333

300 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

33 500 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

15 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

180 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

217 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

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

--- نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

395 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

60 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

1 639 500 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

--- مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

40 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361

--- عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

40 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

60 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

180 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

240 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

145 440 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

61 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

206 440 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

2 125 940 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

24 000 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

105 000 مستحقات الماء 13 333

248 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

44 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

350 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

60 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

170 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

224 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

نقل وتنقل 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

15 000 نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

600 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

70 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459

نفقات مختلفة 60 

10 000 لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

1 920 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

400 000 مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

80 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361

5 000 عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

485 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

60 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

195 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

255 000 مجموع المشروع : 30 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

93 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

93 000 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

2 753 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

33 000 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

40 000 مستحقات الماء 13 333

130 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

49 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

40 000 صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

180 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

186 200 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

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

--- نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

280 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

71 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

1 309 200 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

--- مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

50 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361

--- عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

50 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

50 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

150 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

200 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

49 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

49 000 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

1 608 200 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

23 000 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

80 000 مستحقات الماء 13 333

186 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

45 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

360 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

89 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

230 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

294 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

نقل وتنقل 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

157 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

73 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

1 537 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

--- مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

50 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361

--- عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

50 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

50 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

150 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

200 000 مجموع المشروع : 30 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

145 200 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

49 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

194 200 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

1 981 200 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

10 000 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

20 000 مستحقات الماء 13 333

60 000 مستحقات الكهرباء 14 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 15 433

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 16 434

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 17 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

60 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 27 328

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 28 399

حظيرة السيارات 30 

70 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

340 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

--- • مصاريف نقل الضيوف 36 4211

--- GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 37 352

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

--- نقل التالميذ 47 4219

--- تعويضات التدريب 48 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 49 454

إتصال وإعالم 50 

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 51 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 52 461

250 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

35 000 اشتراك وتوثيق وطبع 54 352

--- اكتراء األروقة 55 4414

--- إعداد وسائل االتصال 56 451

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 57 452

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 58 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 59 459
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 62 589

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 63 352

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 66 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 67 455

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 68 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 69 573

رسوم و مصاريف عدلية 70 

--- رسوم قضائية 71 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 72 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

1 005 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 11 4414

--- مصاريف التصحيح واألتعاب 12 121

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

50 000 تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 14 454

--- مصاريف الدروس والندوات 15 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 16 454

--- تنظيم التداريب والندوات 17 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 18 454

--- مصاريف تنظيم المباريات 19 459

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

--- شراء عتاد تقني 23 846

نفقات مختلفة 30 

--- مواد غذائية 31 311

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 32 336

--- شراء االشرطة 33 359

--- األواني والمعدات الصغيرة والمالبس 34 394

--- شراء المواد الصيدلية 35 361

--- عتاد ولوازم الرياضة 36 849

--- مصاريف التأمين 37 4932
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- استشفاء واستشارات طبية 38 492

50 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 12 454

20 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 13 4133

--- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 15 4423

90 000 شراء لوازم معلومياتية 16 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 17 8328

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 19 4423

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- صيانة و إصالح عتاد التهوية 21 4132

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 22 499

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 23 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

110 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

23 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 16 491

--- مصاريف التنظيف 17 499

23 000 مجموع المشروع : 40 

تكييف التراث االداري 50 660

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 20 391

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 30 4132

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 50 4111

مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 490

--- دراسات عامة 10 451
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- دراسات حول البحث والتجارب 40 452

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 50 459

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 60 455

--- دراسات وأبحاث 70 451

مجموع المشروع : 60 

1 188 000 مجموع الجهة : 12

335 072 477 مجموع البرنامج : 420

الموانئ والمالحة التجارية 435

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

5 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 12 434

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 13 433

126 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 14 431

45 000 مستحقات الماء 15 333

100 000 مستحقات الكهرباء 16 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

120 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

30 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

30 000 صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

تكوين وتداريب 30 

200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 31 454

--- تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 32 454

--- مصاريف الدروس والندوات 33 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 34 454

--- تنظيم التداريب والندوات 35 454

20 000 مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 36 454

20 000 مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 37 4414

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 38 454

210 000 اشتراكات في المنظمات الدولية والجهوية 39 591

معلوميات 40 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 41 845
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 42 454

65 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

150 000 شراء لوازم معلومياتية 44 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 45 8328

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 46 433

56 500 اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 47 879

4 000 اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 48 4423

حظيرة السيارات 50 

110 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

150 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

نقل وتنقل 60 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

90 000 تعويضات كيلومترية 63 4214

6 160 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

--- مصاريف نقل المواد 67 4219

إتصال وإعالم 70 

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 71 461

300 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 72 461

80 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 73 461

40 000 اشتراك وتوثيق وطبع 74 352

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 75 399

--- إعداد وسائل االتصال 76 451

30 000 مصاريف الخزانة واالشتراك 77 352

--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 78 394

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 79 459

تحمالت عقارية 80 

300 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 81 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 82 872

70 000 صيانة المساحات الخضراء 83 419

425 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 84 499

100 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 85 491

--- تهيئة وصيانة المباني 86 872

--- مصاريف التنظيف 87 499

70 000 شراء المواد الصيدلية 88 361

575 000 مصاريف تسيير ومعالجة األرشيف 89 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 90 

30 000 لباس 91 342

--- اكتراء األروقة 92 4414

50 000 مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 93 454

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 94 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 95 336

200 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 96 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 97 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 98 584

--- شراء اللوازم الستغالل المنارات 99 353

9 961 500 مجموع المشروع : 10 

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 20 452

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- تعويضات كيلومترية 20 4214

مجموع المشروع : 20 

االستغالل والسالمة المينائية 30 452

--- شراء لوازم للعتاد التقني 10 353

--- مصاريف نقل الطرود البريدية واألشياء الضائعة 20 4219

--- تنقل البواخر والسفن ألسباب امنية 30 4221

--- نفقات أمن الموانئ ومكافحة الحرائق 40 00

100 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 50 4132

100 000 مجموع المشروع : 30 

توسيع وتهيئة الموانئ 40 452

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

مجموع المشروع : 40 

دراسات وأبحاث 50 490

1 349 211 دراسات عامة 10 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات و مراقبات 30 452

--- مصاريف المراقبة والتقييم 40 499

1 349 211 مجموع المشروع : 50 

مراقبة وسالمة المالحة البحرية 60 452

رسوم وإتاوات 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 12 434

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 13 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 14 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

--- شراء وتركيب عتاد الهاتف 25 844

--- صيانة وإصالح عتاد الهاتف 26 4132

تكوين وتداريب 30 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 31 454

--- تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات 32 454

--- مصاريف الدروس والندوات 33 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 34 454

--- تنظيم التداريب والندوات 35 454

--- تعويضات اإلقامة للخبراء األجانب 36 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 37 454

--- مصاريف كراء محالت للتكوين المستمر 38 4414

معلوميات 40 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 41 845

--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات 42 454

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

--- شراء لوازم معلومياتية 44 353

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 45 8328

حظيرة السيارات 50 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

--- شراء الوقود والزيوت 52 331

نقل وتنقل 60 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

--- تعويضات كيلومترية 63 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

--- مصاريف نقل المواد 67 4219

إتصال وإعالم 70 

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 71 461

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 72 461

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 73 461

--- اشتراك وتوثيق وطبع 74 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع 75 399

--- إعداد وسائل االتصال 76 451

--- مصاريف الخزانة واالشتراك 77 352

--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 78 394

تحمالت عقارية 80 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 81 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 82 872

--- صيانة المساحات الخضراء 83 419

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 84 499

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 85 491

--- تهيئة وصيانة المباني 86 872

--- مصاريف التنظيف 87 499

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 88 4132

--- شراء لوازم للعتاد التقني 89 353

نفقات مختلفة 90 

--- لباس 91 342

--- اكتراء األروقة 92 4414

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 93 454

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 94 471

--- شراء وتجديد العتاد واألدوات  95 84

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 96 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 97 455

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 98 372

--- اشتراكات في المنظمات الدولية والجهوية 99 591

مجموع المشروع : 60 

إعانة في إطار التكوين البحري 70 452

4 500 000 اعانة التسيير للمعهد العالي للدراسات البحرية 10 5512

4 500 000 مجموع المشروع : 70 

15 910 711 مجموع الجهة : 00

15 910 711 مجموع البرنامج : 435

الماء 601

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

22 200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 11 4221

266 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 12 4211

74 930 تعويضات المهمة بالخارج 13 4222

248 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 14 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

90 000 تعويضات كيلومترية 15 4214

--- • مصاريف نقل الضيوف 16 4211

إتصال وإعالم 20 

3 350 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

200 000 إشهار لتوعية المستعملين 22 461

200 000 اشتراك وتوثيق وطبع 23 352

200 000 مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 24 461

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

1 000 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

400 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

400 000 اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر 35 351

حظيرة السيارات 40 

900 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

2 817 650 شراء الوقود والزيوت 42 331

1 000 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

1 000 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

3 500 000 اكتراء السيارات 45 4421

200 000 GPS مصاريف اإلشتراك في نظام 46 352

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 50

400 000 شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 51 361

100 000 شراء مواد التنظيف 52 363

100 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 53 491

نفقات مختلفة 60 

--- مصاريف حراسة ومراقبة المحطات الهيدرولوجية 61 499

--- مصاريف حراسة ومراقبة السدود 62 499

200 000 مساهمة في العروض والمعارض بالمغرب وخارجه 63 462

50 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 64 336

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 65 584

--- صيانة واصالح العتاد وآليات االشغال العمومية 66 4132

--- اكتراء العتاد وآليات االشغال العمومية 67 4422

--- نقل عتاد وآليات األشغال العمومية 68 4213

--- شراء قطع الغيار للعتاد واآلليات 69 372

رسوم وإتاوات 70 

1 008 000 مستحقات الكهرباء 71 332

617 000 مستحقات الماء 72 333

130 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 73 434

1 650 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 74 431
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الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 000 000 مستحقات االتصال بالراديو 75 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 76 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 77 352

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 78 431

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 79 435

نفقات أخرى 80 

--- شراء الخرائط والصور الجوية وصوراألقمار االصطناعية 81 351

--- صيانة وإصالح المعدات الهيدروجيولوجية 82 4132

200 000 مصاريف تنظيم تدشينات السدود االحتفالية 83 462

1 000 000 حقوق التنبر الخاصة باإلعالنات اإلشهارية 84 24

1 300 000 لباس 85 342

--- دراسات عامة 86 451

50 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 87 399

60 000 تغذية اإلنسان 88 311

200 000 دراسات متعلقة بمساندة ومتابعة وكاالت األحواض المائية 89 451

تحمالت عقارية 90

1 100 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 91 4412

900 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 92 4111

100 000 اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 94 4413

4 200 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 95 499

50 000 مصاريف معالجة المباني اإلدارية 96 499

--- صيانة المساحات الخضراء 97 419

--- مصاريف رخصة البناء 98 499

52 461 580 مجموع المشروع : 10 

إعانات و تحويالت 20 660

124 000 000 إعانة التسيير لفائدة وكاالت األحواض المائية 10 5511

مساعدة وأعمال اجتماعية 20

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 21 573

--- إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 22 573

--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 30 591

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الوطنية والدولية 40 591

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 50 5512

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 60 54

124 000 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية التعاون 30 660

نفقات متعلقة بدعم البرنامج الوطني للتحسين البيئي بالمدارس القروية هبة اسبانية 10 

--- تكوين وتنشيط ووسائل المواكبة 11 454

--- شراء اللوازم للعتاد التعليمي 12 353
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الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

مصاريف متعلقة بمشروع الدعم المؤسساتي والعملي لفائدة وكاالت األحواض المائية 20

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

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

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 24 351

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 25 454

--- دراسات عامة 26 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 27 571

--- دراسات استراتيجية 28 452

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 29 459

التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير بالمدارس القرويةوالمستوصفات القروية - هبة من 
إيطاليا 30

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 31 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 32 471

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 33 351

--- شراء الوقود والزيوت 34 331

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 35 4131

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 36 454

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 37 431

--- دراسات و مساعدة تقنية 38 571

--- شراء الخرائط والصور الجوية وصوراألقمار االصطناعية 39 351

مصاريف متعلقة بمشروع تقليص نسبة الهدر المدرسي للفتيات بالمدارس القروية - هيبة من 
المملكة اإلسبانية 40

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 41 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 42 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 43 461

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 44 351

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 45 454

--- دراسات عامة 46 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 47 571

--- دراسات استراتيجية 48 452

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 49 459

مصاريف متعلقة بمشروع التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير بالمداريس القروية - هبة من 
المملكة البلجيكية 50

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 51 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 52 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 53 461

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 54 351

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 55 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات عامة 56 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 57 571

--- دراسات استراتيجية 58 452

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 59 459

مجموع المشروع : 30 

تنظيم و المشاركة في الدورات التكوينية، الدورات التدريبية، المؤتمرات والندوات 40 630

تدابير وتكوين مستمر 10

1 050 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 11 454

120 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 12 471

--- اكتراء قاعات المحاضرات 13 4414

--- كراء األروقة وقاعات العرض 14 449

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 15 4423

50 000 مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات 16 461

100 000 شراء لوازم الطباعة ونشر التصاميم والملصقات و الوثائق المختلفة 17 353

--- تحميض وسحب 18 499

تنظيم و المشاركة في المؤتمرات والندوات 20

200 000 مصاريف التنظيم والتنشيط والمشاركة في المحاضرات والمؤتمرات والندوات 21 454

500 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 22 471

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 23 454

100 000 كراء األروقة وقاعات العرض 24 449

60 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 25 459

100 000 اكتراء قاعات المحاضرات 26 4414

100 000 اكتراء قاعات االجتماعات 27 4414

--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة 28 4422

--- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 29 589

2 380 000 مجموع المشروع : 40 

أنظمة المعلومات 50 490

معلوميات 10

1 775 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 11 353

1 420 000 صيانة وإصالح العتاد المعلوماتي وتحيين المنظومات المعلوماتية 12 4133

1 100 000 اكتراء حق اإلستعمال و البرامج المعلوماتية 13 4423

400 000 مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 14 499

100 000 قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 15 373

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 16 353

دراسات ومراقبة وخبرة 20

--- مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 21 459

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 22 452

--- مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 23 455
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

800 000 دراسات عامة 24 451

--- مصاريف اإلشراف التقني و إرشاد الدراسات 25 452

--- دراسات وأبحاث 26 451

نفقات مختلفة 30

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات 31 461

240 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 32 4132

200 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 33 4133

6 035 000 مجموع المشروع : 50 

منازعات ومصاريف قضائية 60 451

2 530 970 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 10 584

4 000 000 أتعاب المحامين 20 455

1 000 000 مصاريف قضائية 30 459

7 530 970 مجموع المشروع : 60 

تنظيم المجلس األعلى للماء والمناخ 70 630

مصاريف متعلقة بتنظيم المجلس األعلى للماء والمناخ 10

--- مصاريف االستعانة بمصادر خارجية لتنظيم المجلس األعلى للماء والمناخ 11 499

--- اكتراء قاعات المحاضرات 12 4414

--- اكتراء قاعات االجتماعات 13 4414

--- اكتراء األروقة 14 4414

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 15 459

--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة 16 4422

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 17 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 18 461

--- شراء محفظات لحمل الوثائق 19 352

مصاريف النقل والتنقل 20

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 21 4211

--- • مصاريف نقل الضيوف 22 4211

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 23 4213

--- اكتراء السيارات 24 4421

نفقات مختلفة 30

--- مصاريف األتعاب 31 454

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات 32 461

--- اكتراء العتاد واألثاث 33 4424

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 34 351

مجموع المشروع : 70 

الجمع العام العالمي للشبكة الدولية لمنظمات األحواض 80 630

مصاريف متعلقة بتنظيم الجمع العام العالمي للشبكة الدولية لمنظمات األحواض 10

--- مصاريف االستعانة بمصادر خارجية لتنظيم الجمع العام العالمي للشبكة الدولية لمنظمات 
األحواض 11 499
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء قاعات المحاضرات 12 4414

--- اكتراء قاعات االجتماعات 13 4414

--- اكتراء األروقة 14 4414

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 15 459

--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة 16 4422

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 17 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 18 461

--- شراء محفظات لحمل الوثائق 19 352

مصاريف النقل والتنقل 20

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 21 4211

--- • مصاريف نقل الضيوف 22 4211

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 23 4213

--- اكتراء السيارات 24 4421

نفقات مختلفة 30

--- مصاريف األتعاب 31 454

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات 32 461

--- اكتراء العتاد واألثاث 33 4424

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 34 351

مجموع المشروع : 80 

تكييف التراث االداري 90 451

نفقات مختلفة 10

200 000 اصالح و صيانة نظام االمن 11 419

50 000 شراء ادوات صغيرة و عقاقير 12 391

450 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

200 000 صيانة وإصالح عتاد الهاتف 14 4132

250 000 صيانة وإصالح الشبكة الهاتفية 15 419

--- أتعاب المهندسين المعماريين 16 455

50 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

50 000 أدوات ومواد السالمة والوقاية 18 349

200 000 شراء قطع الغيار للعتاد التقني 19 372

1 450 000 مجموع المشروع : 90 

193 857 550 مجموع الجهة : 00

193 857 550 مجموع البرنامج : 601

616 299 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.17.000
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

برنامج الطرق 408

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

معلوميات 10

1 000 000 2 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- شراء األراضي 22 811

--- 1 600 000 أشغال التهيئة واإلقامة 23 872

--- 400 000 أشغال صيانة المباني 24 872

مصاريف أخرى 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

تجهيز المآرب و المعامل 40

--- --- اقتناء األليات وعتاد األشغال العمومية 41 841

--- --- شراء العتاد لتجهيز المستودعات والمعامل 42 841

--- --- اقتناء العتاد والتجهيز التقني 43 843

--- --- شراء سيارات نفعية 44 86

--- --- شراء السيارات السياحية 45 8512

بناء المآرب و المعامل 50

--- --- أشغال بناء المآرب و المعامل 51 839

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 52 632

1 000 000 4 000 000 مجموع المشروع : 10 

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 20 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

5 800 000 56 920 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

36 043 406 279 361 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

19 577 600 138 879 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

--- --- أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

61 421 006 475 160 مجموع المشروع : 20 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 30 490

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 10

--- --- دفع لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب برسم تأمين منشآت العبور 11 7511
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 20

189 000 000 175 877 202 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 23 882

189 000 000 175 877 202 مجموع المشروع : 30 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 40 451

توسيع الشبكة الطرقية 10 

15 660 479 23 669 361 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- 26 000 000 دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 12 7111

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 13 889

--- 520 000 000 مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 14 811

15 660 479 569 669 361 مجموع المشروع : 40 

النموذج الجديد لتنمية األقاليم الجنوبية  50 451

--- 400 000 000 دفع لفائدة صندوق تمويل الطرق برسم إنجاز الطريق السريع الرابط بين 
تزنيت والعيون وتوسيع وتقوية ط.و 1 الرابطة بين العيون والداخلة 10 7511

400 000 000 مجموع المشروع : 50 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 60 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

249 582 490 201 242 334 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

249 582 490 201 242 334 مجموع المشروع : 60 

برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية في العالم القروي 70 451

برنامج الطرق في العالم القروية 10

--- --- أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 11 8319

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 12 7111

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

برنامج التأهيل الترابي - قطاع الطرق ومنشآت العبور 20

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 21 8319

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 22 7111

--- --- دفع لفائدة صندوق التنمية القروية 30 74

مجموع المشروع : 70 

دفع في إطار العقد البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة 80 490

--- --- الزيادة في رأسمال لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 10 9161

مجموع المشروع : 80 

دراسات 90 490

8 800 000 1 965 896 دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

15 600 000 1 422 773 مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

40 186 453 6 213 974 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

64 586 453 9 602 643 مجموع المشروع : 90 

581 250 428 1 360 866 700 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

56 000 000 22 243 305 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

11 751 000 5 701 301 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

73 300 000 21 946 362 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

10 500 000 4 029 750 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

151 551 000 53 920 718 مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

--- --- أشغال ودراسات و مراقبة إنجاز المدار اامتوسطي 11 8319

40 223 330 30 726 586 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

40 223 330 30 726 586 مجموع المشروع : 31 

الطرق السريعة : تازة-الحسيمة 32 451

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 10 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 20 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 30 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 40

--- --- مصاريف نزع الملكية 41 811

مجموع المشروع : 32 

الطرق السريعة : العرائش –القصر الكبير 33 451

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 10 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 20 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 30 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 40

--- --- مصاريف نزع الملكية 41 811

مجموع المشروع : 33 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

170 753 671 155 252 462 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

170 753 671 155 252 462 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- 1 056 762 دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

--- 955 036 مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882

--- 1 815 010 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

3 826 808 مجموع المشروع : 50 

أشغال طرقية مواكبة لمشاريع تنموية 70 451

--- --- أشغال مراقبة ودراسات الطرق والمنشآت الفنية المواكبة لمشروع إنشاء 
المنطقة الخاصة طنجة المتوسط 10 8319

--- --- أشغال مراقبة ودراسات الطرق والمنشآت الفنية المواكبة لمشروع رونو 20 8319

مجموع المشروع : 70 

362 528 001 243 726 574 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

80 000 000 20 730 509 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

34 000 000 11 593 241 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

--- 655 787 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

15 000 000 3 000 000 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

129 000 000 35 979 537 مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

--- --- أشغال ودراسات و مراقبة إنجاز المدار اامتوسطي 11 8319

319 519 262 55 556 625 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

319 519 262 55 556 625 مجموع المشروع : 31 

الطرق السريعة : بركان -السعيدية 32 451

1 680 384 --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 10 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 20 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 30 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 40

--- --- مصاريف نزع الملكية 41 811

1 680 384 مجموع المشروع : 32 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
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اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

الربط الطرقي لميناء الناضور غرب المتوسط  33 451

907 839 999 50 000 000 أشغال إنجاز الربط الطرقي لميناء الناظور غرب المتوسط 10 8311

--- --- دراسات ومساعدة تقنية إلنجاز الربط الطرقي لميناء الناظور غرب المتوسط 20 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 30 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 40

--- --- مصاريف نزع الملكية 41 811

907 839 999 50 000 000 مجموع المشروع : 33 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

103 978 025 --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

103 978 025 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

--- 300 000 مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882

--- 240 001 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

540 001 مجموع المشروع : 50 

الربط بشبكة الطرق السيارة لميناء الناظور غرب المتوسط 60 451

--- --- أشغال إنجاز الربط بشبكة الطرق السيارة لميناء الناظور غرب المتوسط 10 8311

40 000 000 20 000 000 دراسات ومساعدة تقنية إلنجاز الربط بشبكة الطرق السيارة لميناء الناظور 
غرب المتوسط 20 882

--- --- مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 30 811

40 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 60 

1 502 017 670 162 076 163 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

149 500 000 34 645 700 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

44 921 320 17 443 360 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

21 900 000 4 091 992 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

5 000 000 2 664 982 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

221 321 320 58 846 034 مجموع المشروع : 10 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

301 000 000 6 385 040 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

301 000 000 6 385 040 مجموع المشروع : 31 

الطرق السريعة : تازة-الحسيمة 32 451

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 10 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 20 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 30 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 40

--- --- مصاريف نزع الملكية 41 811

مجموع المشروع : 32 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

--- 1 492 085 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

1 492 085 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- 1 323 797 دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

--- --- مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882
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الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

1 668 840 5 772 320 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

1 668 840 7 096 117 مجموع المشروع : 50 

523 990 160 73 819 276 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

36 000 000 5 605 558 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

15 000 000 3 807 027 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

33 940 400 31 000 000 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

4 000 000 1 000 000 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

88 940 400 41 412 585 مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

10 000 000 40 893 612 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

10 000 000 40 893 612 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

148 000 849 6 102 729 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

148 000 849 6 102 729 مجموع المشروع : 31 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

الطرق السريعة : تثنية الطريق الوطنية رقم 4 32 451

8 058 248 --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 10 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 20 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 30 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 40

--- --- مصاريف نزع الملكية 41 811

8 058 248 مجموع المشروع : 32 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

138 607 956 30 000 000 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

138 607 956 30 000 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- 110 923 دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

--- --- مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882

1 965 128 2 718 473 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

1 965 128 2 829 396 مجموع المشروع : 50 

395 572 581 121 238 322 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

94 000 000 38 039 939 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

24 500 000 2 659 542 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

--- 1 994 840 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

3 000 000 1 500 000 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

121 500 000 44 194 321 مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319
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الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

41 000 000 24 656 276 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

41 000 000 24 656 276 مجموع المشروع : 31 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

--- 33 845 251 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

33 845 251 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- 162 668 دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

2 500 000 2 569 580 مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882

--- 160 000 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

2 500 000 2 892 248 مجموع المشروع : 50 

165 000 000 105 588 096 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

113 500 000 42 677 908 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

1 569 274 1 119 680 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

--- --- أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

--- --- أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

115 069 274 43 797 588 مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

167 261 369 45 963 616 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

167 261 369 45 963 616 مجموع المشروع : 31 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

30 806 007 1 500 000 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

30 806 007 1 500 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

--- --- مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 251 856 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

251 856 مجموع المشروع : 50 

313 136 650 91 513 060 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

69 700 000 20 399 283 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

32 000 000 1 462 840 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

8 800 000 5 000 000 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

1 100 000 700 000 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

111 600 000 27 562 123 مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

1 000 000 42 229 186 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

1 000 000 42 229 186 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

3 000 000 16 308 724 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

3 000 000 16 308 724 مجموع المشروع : 31 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

40 595 485 901 000 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

40 595 485 901 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- 101 400 دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

--- --- مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882

2 579 579 2 488 767 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

2 579 579 2 590 167 مجموع المشروع : 50 

158 775 064 89 591 200 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

188 000 000 85 839 704 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

9 000 000 2 649 669 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

--- 1 503 556 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

21 500 000 12 788 063 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

218 500 000 102 780 992 مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 20 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

5 720 468 11 679 804 مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

5 720 468 11 679 804 مجموع المشروع : 31 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- 281 831 دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

200 000 620 611 مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882

--- 300 000 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

200 000 1 202 442 مجموع المشروع : 50 

224 420 468 115 663 238 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

84 000 000 50 651 025 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

55 215 000 17 260 923 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

26 500 000 2 696 033 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

5 082 000 3 990 744 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

170 797 000 74 598 725 مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

4 075 612 9 993 070 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

4 075 612 9 993 070 مجموع المشروع : 31 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

245 676 366 26 132 716 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

245 676 366 26 132 716 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

1 200 000 3 266 397 دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

1 700 000 2 132 000 مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882

600 000 1 258 205 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

3 500 000 6 656 602 مجموع المشروع : 50 

424 048 978 117 381 113 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

42 000 000 8 110 147 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

11 000 000 6 023 056 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

--- 1 099 014 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

--- --- أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

53 000 000 15 232 217 مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

15 800 000 4 958 172 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

15 800 000 4 958 172 مجموع المشروع : 31 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

--- 3 941 407 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

3 941 407 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- 430 736 دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

--- --- مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

1 000 000 1 781 639 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

1 000 000 2 212 375 مجموع المشروع : 50 

69 800 000 26 344 171 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

--- --- أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

--- --- أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

--- --- أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

--- --- أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

--- --- أشغال ودراسات و مراقبة إنجاز المدار اامتوسطي 11 8319

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

مجموع المشروع : 31 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

--- 204 692 745 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

204 692 745 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- 1 299 591 دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

--- --- مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882

2 000 000 4 999 756 الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

2 000 000 6 299 347 مجموع المشروع : 50 

2 000 000 210 992 092 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

صيانة وحفظ الرصيد الطرقي 10 490

صيانة الشبكة الطرقية 10

5 500 000 1 000 000 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 12 882

صيانة وإعادة بناء القناطر 20

--- --- أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية 21 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 22 882

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات 30

--- --- أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة الطرق في إطار إصالح 
االضرار الناجمة عن الفيضانات 31 8319

800 000 200 000 أشغال، مراقبة ودراسات (تقنية وجيوتقنية) لصيانة المنشآت الفنية في إطار 
إصالح االضرار الناجمة عن الفيضانات 32 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 33 882

6 300 000 1 200 000 مجموع المشروع : 10 

التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 20 490

أشغال كسح الرمال والثلوج والعالمات الطرقية والتجهيزات األمنية 10

--- --- أشغال كسح الرمال و الثلوج 11 8319

--- --- اشغال العالمات الطرقية و التجهيزات األمنية 12 8319

تهيئة مرتبطة باألمن الطرقي 20

--- --- أشغال تهيئة النقط السوداء 21 872

--- --- أشغال و دراسات تحسين السالمة الطرقية 22 8319

مصاريف متعلقة ببرنامج تحسين السالمة الطرقية على المحاور الطرقية 
االستراتيجية 30

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 31 8319
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سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 32 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 33 882

مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 30

مشاريع توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 31 451

توسيع الشبكة الطرقية 10

--- --- أشغال ودراسات و مراقبة إنجاز المدار اامتوسطي 11 8319

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 12 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 13 882

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بصيانة الطرق والمنشأة الفنية 14 882

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

مجموع المشروع : 31 

المشاريع المتعلقة باالتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40 451

توسيع وتهيئة وصيانة الشبكة الطرقية 10

--- --- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و المنشآت الفنية 11 8319

--- --- مساعدة تقنية متعلقة ببناء الطرق والمنشأة الفنية 12 882

--- --- دفع برسم إنجاز الطرق ومنشآت العبور 13 7111

مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات الطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 10 882

--- --- مساعدة تقنية للطرق والمنشات الفنية والبيئة الطرقية 20 882

--- --- الدراسات من أجل انجاز الطرق والمنشأة الفنية 30 882

مجموع المشروع : 50 

6 300 000 1 200 000 مجموع الجهة : 12

4 728 840 000 2 720 000 005 مجموع البرنامج : 408

النقل البري واللوجيستيك 411

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

معلوميات 10

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- تركيب ووضع شبكات المعلوميات 12 872

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20

--- 100 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال صيانة المباني 22 872

مصاريف أخرى 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871
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اقتصادي

رمز 
وظيفي

دراسات وأبحاث 40

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 41 889

200 000 مجموع المشروع : 10 

المراقبة الطرقية والسالمة الطرقية 20 451

المراقبة الطرقية 10

--- 1 000 000 شراء عتاد الوزن للمراقبة الطرقية 11 849

--- --- اقتناء عتاد راديوفوني للمراقبة الطرقية 12 849

--- 1 000 000 أشغال تهيئة باحات مراقبة المولة بواسطة الموازين المتنقلة 13 872

--- 1 800 000 شراء عتاد تقني وعتاد التجهيز 14 84

--- --- شراء وتركيب مالجئ معدنية متحركة 15 825

السالمة الطرقية 20

--- 350 000 000 دفع لفائدة الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية 21 7511

353 800 000 مجموع المشروع : 20 

المنطقة اللوجيستيكية بالقنيطرة 30 451

--- --- أشغال انجاز المنطقة اللوجستيكية القنيطرة 10 834

--- --- دراسات ومساعدة تقنية متعلقة بإنجاز المنطقة اللوجستيكية القنيطرة 20 884

--- --- مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 30 811

--- --- شراء األراضي 40 811

مجموع المشروع : 30 

االستراتيجية الوطنية لتنمية األنشطة اللوجستيكية 40 490

دفع في إطار تفعيل االستراتيجية الوطنية لتنمية األنشطة اللوجستيكية 10

--- 34 000 000 إعانة التجهيز لفائدة الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية 11 7511

--- --- المساهمة في إطار اتفاقية إطار المتعلقة بمخطط التنمية الحضرية المندمجة 
والمستدامة لمدينة القنيطرة 12 7111

34 000 000 مجموع المشروع : 40 

إعانات و تحويالت 70 490

--- --- تسديد لفائدة صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرايط بين 
المدن 10 74

--- --- دفع لفائدة وكالة االنعاش والتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية بعماالت وأقاليم 
الشمال 20 752

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 30 74

إنجاز المشاريع في إطار االتفاقيات المبرمة أمام صاحب الجاللة 40

--- --- دفع في إطار اتفتقية الرباط مدينة األنوار 41 7113

--- --- المساهمة في إطار اتفاقية إطار المتعلقة بمخطط التنمية الحضرية المندمجة 
والمستدامة لمدينة القنيطرة 42 7111

مجموع المشروع : 70 

النقل السككي 80

دفع في إطار العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية 81 490

--- 370 000 000 الزيادة في رأسمال لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية 10 9161
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اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال ترميم القناطر 20 8311

370 000 000 مجموع المشروع : 81 

الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط 82 453

--- --- أشغال إنجاز الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط 10 8318

110 000 000 50 000 000 دراسات ومساعدة تقنية إلنجاز الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط 20 884

--- --- مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 30 811

110 000 000 50 000 000 مجموع المشروع : 82 

الربط السككي لميناء ٱسفي 83 453

--- --- أشغال إنجاز الربط السككي لميناء أسفي 10 8318

--- --- دراسات ومساعدة تقنية إلنجاز الربط السككي لميناء أسفي 20 884

--- --- مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 30 811

مجموع المشروع : 83 

110 000 000 808 000 000 مجموع الجهة : 00

110 000 000 808 000 000 مجموع البرنامج : 411

األرصاد الجوية  414

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

معلوميات التدبير 20

--- 1 582 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 21 845

نفقات مختلفة 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 32 871

--- --- شراء وتركيب العتاد والتجهيزات لمعمل الطباعة والنسخ التصويري  40 84

تشييد البنايات 50

--- --- شراء األراضي 51 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 52 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 53 833

--- --- مساعدة تقنية مرتبطة بأشغال يناء المقرات اإلدارية 60 881

1 582 000 مجموع المشروع : 10 

تكييف الثرات 20 490

بناء وتهيئة وتجهيز المقر بالدارالبيضاء 10 

--- --- أشغال الهندسة المدنية 11 8311

--- --- األشغال المتخصصة 12 8211

600 000 8 056 584 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

دراسات ومراقبة بالوكالة 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء السيارات النفعية 30 8511

تشييد البنايات االدارية 40

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 41 889
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--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  42 8211

--- --- (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 43 881

600 000 8 056 584 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الممتلكات 30 

توسيع وتطوير شبكةاالرصاد الجوية 31 490

بناء مراكز جهوية ومحطات األرصاد الجوية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

810 000 1 567 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- دفع لفائدة صندوق إعادة توظيف أمالك الدولة 15 74

عتاد وتجهيز تقني لشبكة األرصاد الجوية 20 

--- 980 000 شراء وتركيب العتاد التقني  21 84

12 000 000 7 700 000 اقتناء وتركيب تجهيزات الير االذاعي 22 844

--- 3 000 000 شراء مسابير السلكية ومناطيد سابرة 23 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 24 871

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 25 7512

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 27 845

--- --- شراء السيارات النفعية 30 8511

12 810 000 13 247 000 مجموع المشروع : 31 

تحسين وتطوير استغالل األرصاد الجوية 32 490

عتاد وتجهيز موصالن االرصاد الجوية 10 

--- --- شراء وتركيب أجهزة معلومياتية لجمع وتبادل وتوزيع معلومات األرصاد 
الجوية 12 845

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصال بالراديو 13 844

600 000 1 400 000 شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

عتاد وتجهيز معلومياتي من تحليل ومعالجة المعطيات وتربيدها 20 

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

15 000 000 2 000 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 27 845

دراسات ومراقبة بالوكالة 30 

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 31 884

--- --- شراء السيارات النفعية 40 8511

15 600 000 3 400 000 مجموع المشروع : 32 

صيانة وحفظ التراث الوطني 40 490

شراء العتاد وتجهيز القياس للمعمل والمختبر 10 

800 000 1 400 000 شراء العتاد و التجهيزات التقنية و قطع الغيار و بطاقات الغيار االلكترونية 11 844

500 000 865 000 شراء وتركيب العتاد التقني  12 84

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511
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--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى لالراضي و البنايات و االقامات 40 

--- --- اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى لالراضي 42 8269

500 000 1 015 000 اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى للبنايات 43 826

1 800 000 3 280 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات وتحريات 50 

برنامج التطبيقات الخاص باالرصاد الجوية 51 490

برنامج األرصاد الجوية الفالحية 10 

--- --- اقتناء العتاد والتجهيز التقني 12 843

برنامج األرصاد الجوية لموارد المياه 20 

--- --- اقتناء العتاد والتجهيز التقني 22 843

برنامج األرصاد الجوية البحرية 30 

--- --- اقتناء العتاد والتجهيز التقني 32 843

برنامج األرصاد الجوية للبيئة 40 

--- --- اقتناء العتاد والتجهيز التقني 42 843

مجموع المشروع : 51 

الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 60 980

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 10

--- 100 000 شراء عتاد طبي 11 849

100 000 مجموع المشروع : 60 

برنامج الغيث 70 490

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- 100 000 شراء عتاد تقني 11 846

--- 50 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 12 845

150 000 مجموع المشروع : 70 

30 810 000 29 815 584 مجموع الجهة : 00

30 810 000 29 815 584 مجموع البرنامج : 414

برنامج القيادة والتوجيه 420

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 90 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512
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--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

90 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

100 000 1 000 000 شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

--- --- جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء 30 883

100 000 1 000 000 مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 9 300 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

1 000 000 5 000 000 شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

600 000 400 000 مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

1 600 000 14 700 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

22 000 000 18 000 000 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

300 000 1 400 000 أشغال صيانة المباني 14 872

7 000 000 12 300 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

إنجازات عقارية 20

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 21 889

--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  22 8211

--- --- (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 23 881
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- مساعدة تقنية مرتبطة بأشغال يناء المقرات اإلدارية 24 881

--- --- دراسات، مساعدة تقنية ومراقبة مرتبطة بمشاريع التراث اإلداري 25 881

--- --- دفع لفائدة شركة االستثمارات الطاقية 26 7113

29 300 000 31 700 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 30 889

--- --- دراسات ومراقبة 40 889

--- --- دراسات طبوغرافية 50 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 60 889

700 000 4 000 000 دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 70 889

5 500 000 12 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 80 833

6 200 000 16 000 000 مجموع المشروع : 50 

إعانات 60 490

--- 10 000 000 إعانة التجهيز لفائدة المدرسة الحسنية لألشغال العمومية 10 7511

--- 8 000 000 دفع في إطار دعم المقاوالت المغربية في الخارج 20 7511

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 30 74

--- 30 000 000 إعانة االستثمار لفائدة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة 40 7511

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 50 7512

48 000 000 مجموع المشروع : 60 

التحقيقات والتحاليل حول الحوادث 70 490

شراء وتركيب العتاد 10 

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  11 84

--- --- اقتناء العتاد والتجهيز التقني 12 843

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 13 871

مجموع المشروع : 70 

37 200 000 201 400 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 96 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

96 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 345 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

345 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- 200 000 أشغال صيانة المباني 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

200 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 50 833

مجموع المشروع : 50 

96 545 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 24 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

24 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 392 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- 89 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

481 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 50 833

مجموع المشروع : 50 

24 481 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 24 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

24 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 384 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- 90 800 شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

474 800 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872

4 600 000 1 700 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

4 600 000 1 700 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 50 833

مجموع المشروع : 50 

4 600 000 26 174 800 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 66 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

66 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 221 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- 5 000 شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

226 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889

100 000 66 000 دراسات ومراقبة األشغال 50 833

100 000 66 000 مجموع المشروع : 50 

100 000 66 292 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 3 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

3 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 231 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

231 000 مجموع المشروع : 30 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872

200 000 529 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

200 000 529 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 50 833

مجموع المشروع : 50 

200 000 3 760 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 39 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

39 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 327 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- 6 200 شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

333 200 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889

850 000 150 000 دراسات ومراقبة األشغال 50 833

850 000 150 000 مجموع المشروع : 50 

850 000 39 483 200 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 12 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

12 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 382 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- 1 400 شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

383 400 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

مجموع المشروع : 40 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 50 833

مجموع المشروع : 50 

12 383 400 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 3 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

3 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 142 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  14 84
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

142 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872

20 000 000 5 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

20 000 000 5 000 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889

400 000 100 000 دراسات ومراقبة األشغال 50 833

400 000 100 000 مجموع المشروع : 50 

20 400 000 8 242 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 18 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

18 000 000 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 357 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

357 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 50 833

مجموع المشروع : 50 

18 357 000 مجموع الجهة : 09
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 6 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

6 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 124 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

124 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 80 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

80 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 50 833

مجموع المشروع : 50 

6 204 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- 9 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

9 000 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

737



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 129 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

129 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 50 833

مجموع المشروع : 50 

9 129 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 490

رسوم و مصاريف عدلية 10 

--- --- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 11 889

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 34 8513
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 41 849

مصاريف أخرى 50 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد 21 84

--- --- شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات 23 871

--- --- شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 24 849

مجموع المشروع : 20 

أنظمة المعلومات 30 490

معلوميات 10 

--- 94 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 12 879

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 13 8328

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20 

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 21 879

94 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- أشغال صيانة المباني 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- أشغال بناء المعاهد 17 8211

--- --- أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد 18 872

مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات حول البحث والتجارب 10 889

--- --- دراسات طبوغرافية 20 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 30 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 40 889
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 50 833

مجموع المشروع : 50 

94 000 مجموع الجهة : 12

63 350 000 512 545 400 مجموع البرنامج : 420

الموانئ والمالحة التجارية 435

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

معلوميات 10

200 000 400 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 12 849

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 13 849

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  14 84

--- --- الصيانات الضخمة للعتاد التقني 15 869

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 16 879

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- أشغال صيانة المباني 22 872

300 000 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 23 872

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 24 881

مصاريف أخرى 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

500 000 600 000 مجموع المشروع : 10 

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 20 452

صيانة البنيات األساسية و الفوقية 10

--- --- أشغال و دراسات صيانة الموانئ 11 8342

--- --- أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد 12 834

مجموع المشروع : 20 

االستغالل والسالمة المينائية والبحرية 30 452

جرف المينائي والبحري 10

--- --- أشغال إزالة الرمال واالحجار 11 8342

--- --- أشغال الطبوغرافيا وسبر العمق 12 839

--- --- شراء الجرافات 13 841

--- --- دراسات متعلقة بإزالة الرمال واالحجار 14 884

عتاد الجرف و المعدات العائمة 20

--- --- شراء اآلليات العائمة 21 852

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 22 84

أدوات و آليات اإلرتفاق 30

--- --- شراء االدوات وعتاد اإلرتفاق 31 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

البيئة والسالمة 40

--- --- أشغال ودراسات حماية الساحل 41 8342

--- --- أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق 42 834

--- --- أشغال بناء و تهيئة و إصالح المنارات 43 8342

--- --- دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية الساحل  44 889

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  45 84

--- --- أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 46 839

--- --- أشغال صيانة الشواطئ من اإلنجراف والتلوث والحرائق 47 839

--- --- الدراسات ومراقبة بناء وتهيئة وصيانة المنارات 48 889

--- --- دراسات، مساعدات تقنية و مراقبة أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 49 884

بناء المنشآت المختصة 50

--- --- أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة 51 8342

مجموع المشروع : 30 

توسيع وتهيئة الموانئ 40 452

بناء المنشآت المينائية والبحرية 10

--- --- أشغال بناء البنيات األساسية والفوقية المينائية والبحرية 11 834

--- --- المساعدة التقنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز البنيات األساسية والفوقية المينائية 
والبحرية  12 884

--- --- دفع برسم إنجاز منشآت مينائية 13 7111

--- --- المساهمة في تمويل بناء الطريق البحرية المؤدية إلى محطة زناتة 
اللوجستيكية 14 7111

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 15 7511

--- --- دفع لفائدة الحساب الخاص 16 74

--- --- دفع من اجل إنشاء ميناء الجرف األصفر 17 00

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20 

--- 38 100 000 مصاريف نزع الملكية 21 811

38 100 000 مجموع المشروع : 40 

دراسات 50 490

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- دراسات تتعلق بالموانئ 30 889

--- --- الدراسات المتعلقة بإنجاز البنية التحتية المينائية والبحرية 40 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد القنيطرة األطلسي 50 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الطاقي بالجرف األصفر 60 884

--- --- الدراسات المتعلقة بميناء أكادير 70 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد الداخلة األطلسي 80 884

مجموع المشروع : 50 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مراقبة وسالمة المالحة البحرية 60 452

معلوميات 20 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 21 845

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 23 879

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 30 

--- --- تشييد مباني ألغراض تقنية 31 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 32 872

--- --- شراء و تركيب عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 34 844

--- 19 784 683 شراء وتركيب العتاد التقني  36 84

--- 4 500 000 الصيانات الضخمة للعتاد التقني 39 869

مصاريف أخرى 40 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

24 284 683 مجموع المشروع : 60 

المساهمة في إطار إنجاز ميناء طنجة المتوسطي 70 451

--- --- دفع لفائدة شركة طنجة المتوسط 2 10 7123

مجموع المشروع : 70 

إعانة في إطار التكوين البحري 80 452

--- 10 000 000 اعانة للمعهد العالي للدراسات البحرية 10 7512

10 000 000 مجموع المشروع : 80 

دفع في إطار الميناء الجديد الناظور غرب متوسط 90 490

--- 160 000 000 المساهمة في تمويل بناء الميناء الجديد الناضور غرب المتوسط 10 7111

160 000 000 مجموع المشروع : 90 

500 000 232 984 683 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 10 452

صيانة البنيات األساسية و الفوقية 10

--- --- أشغال و دراسات صيانة الموانئ 11 8342

--- --- أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد 12 834

مجموع المشروع : 10 

االستغالل والسالمة المينائية والبحرية 20 452

جرف المينائي والبحري 10

--- --- أشغال إزالة الرمال واالحجار 11 8342

--- --- أشغال الطبوغرافيا وسبر العمق 12 839

--- --- شراء الجرافات 13 841

--- --- دراسات متعلقة بإزالة الرمال واالحجار 14 884

عتاد الجرف و المعدات العائمة 20

--- --- شراء اآلليات العائمة 21 852
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 22 84

أدوات و آليات اإلرتفاق 30

--- --- شراء االدوات وعتاد اإلرتفاق 31 849

البيئة والسالمة 40

40 162 930 4 500 000 أشغال ودراسات حماية الساحل 41 8342

--- --- أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق 42 834

--- --- أشغال بناء و تهيئة و إصالح المنارات 43 8342

2 868 880 500 000 دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية الساحل  44 889

--- 500 000 شراء وتركيب العتاد التقني  45 84

--- 2 700 000 أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 46 839

--- --- أشغال صيانة الشواطئ من اإلنجراف والتلوث والحرائق 47 839

--- --- الدراسات ومراقبة بناء وتهيئة وصيانة المنارات 48 889

--- --- دراسات، مساعدات تقنية و مراقبة أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 49 884

بناء المنشآت المختصة 50

--- --- أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة 51 8342

43 031 810 8 200 000 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الموانئ 30

توسيع وتهيئة الموانئ 31 452

بناء المنشآت المينائية والبحرية 10

5 200 000 --- أشغال بناء البنيات األساسية والفوقية المينائية والبحرية 11 834

--- --- المساعدة التقنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز البنيات األساسية والفوقية المينائية 
والبحرية  12 884

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 13 84

--- --- دراسات متعلقة بتوسيع وتهيئة الموانئ 14 884

--- --- دراسات ومراقبة بناء البنيات األساسية والفوقية للموانئ 16 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20 

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

5 200 000 مجموع المشروع : 31 

توسيع ميناء الجبهة 32 452

159 000 000 19 000 000 أشغال توسيع ميناء الجبهة 10 834

5 500 000 3 400 000 دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بتوسيع ميناء الجبهة  20 889

164 500 000 22 400 000 مجموع المشروع : 32 

دراسات 40 490

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- دراسات تتعلق بالموانئ 30 889

--- --- الدراسات المتعلقة بإنجاز البنية التحتية المينائية والبحرية 40 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد القنيطرة األطلسي 50 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الطاقي بالجرف األصفر 60 884
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- الدراسات المتعلقة بميناء أكادير 70 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد الداخلة األطلسي 80 884

مجموع المشروع : 40 

212 731 810 30 600 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 10 452

صيانة البنيات األساسية و الفوقية 10

--- --- أشغال و دراسات صيانة الموانئ 11 8342

--- --- أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد 12 834

مجموع المشروع : 10 

االستغالل والسالمة المينائية والبحرية 20 452

جرف المينائي والبحري 10

--- --- أشغال إزالة الرمال واالحجار 11 8342

--- --- أشغال الطبوغرافيا وسبر العمق 12 839

--- --- شراء الجرافات 13 841

--- --- دراسات متعلقة بإزالة الرمال واالحجار 14 884

عتاد الجرف و المعدات العائمة 20

--- --- شراء اآلليات العائمة 21 852

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 22 84

أدوات و آليات اإلرتفاق 30

--- --- شراء االدوات وعتاد اإلرتفاق 31 849

البيئة والسالمة 40

702 180 200 000 أشغال ودراسات حماية الساحل 41 8342

--- --- أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق 42 834

200 000 300 000 أشغال بناء و تهيئة و إصالح المنارات 43 8342

--- --- دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية الساحل  44 889

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  45 84

--- 530 000 أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 46 839

--- --- أشغال صيانة الشواطئ من اإلنجراف والتلوث والحرائق 47 839

--- 130 000 الدراسات ومراقبة بناء وتهيئة وصيانة المنارات 48 889

--- --- دراسات، مساعدات تقنية و مراقبة أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 49 884

بناء المنشآت المختصة 50

--- --- أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة 51 8342

902 180 1 160 000 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الموانئ 30

توسيع وتهيئة الموانئ 31 452

بناء المنشآت المينائية والبحرية 10

--- --- أشغال بناء البنيات األساسية والفوقية المينائية والبحرية 11 834

744



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- المساعدة التقنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز البنيات األساسية والفوقية المينائية 
والبحرية  12 884

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 13 84

--- --- دراسات متعلقة بتوسيع وتهيئة الموانئ 14 884

--- --- دراسات ومراقبة بناء البنيات األساسية والفوقية للموانئ 15 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20 

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

مجموع المشروع : 31 

دراسات 40 490

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- دراسات تتعلق بالموانئ 30 889

--- --- الدراسات المتعلقة بإنجاز البنية التحتية المينائية والبحرية 40 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد القنيطرة األطلسي 50 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الطاقي بالجرف األصفر 60 884

--- --- الدراسات المتعلقة بميناء أكادير 70 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد الداخلة األطلسي 80 884

مجموع المشروع : 40 

902 180 1 160 000 مجموع الجهة : 02

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 10 452

صيانة البنيات األساسية و الفوقية 10

--- --- أشغال و دراسات صيانة الموانئ 11 8342

--- --- أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد 12 834

مجموع المشروع : 10 

االستغالل والسالمة المينائية والبحرية 20 452

جرف المينائي والبحري 10

--- --- أشغال إزالة الرمال واالحجار 11 8342

--- --- أشغال الطبوغرافيا وسبر العمق 12 839

--- --- شراء الجرافات 13 841

--- --- دراسات متعلقة بإزالة الرمال واالحجار 14 884

عتاد الجرف و المعدات العائمة 20

--- --- شراء اآلليات العائمة 21 852

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 22 84

أدوات و آليات اإلرتفاق 30

--- --- شراء االدوات وعتاد اإلرتفاق 31 849

البيئة والسالمة 40

1 900 000 10 000 000 أشغال ودراسات حماية الساحل 41 8342

--- --- أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق 42 834
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال بناء و تهيئة و إصالح المنارات 43 8342

--- --- دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية الساحل  44 889

--- 1 000 000 شراء وتركيب العتاد التقني  45 84

--- 720 000 أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 46 839

--- --- أشغال صيانة الشواطئ من اإلنجراف والتلوث والحرائق 47 839

--- --- الدراسات ومراقبة بناء وتهيئة وصيانة المنارات 48 889

--- --- دراسات، مساعدات تقنية و مراقبة أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 49 884

بناء المنشآت المختصة 50

--- --- أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة 51 8342

1 900 000 11 720 000 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الموانئ 30

توسيع وتهيئة الموانئ 31 452

بناء المنشآت المينائية والبحرية 10

--- --- أشغال بناء البنيات األساسية والفوقية المينائية والبحرية 11 834

--- --- المساعدة التقنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز البنيات األساسية والفوقية المينائية 
والبحرية  12 884

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 13 84

--- --- دراسات متعلقة بتوسيع وتهيئة الموانئ 14 884

--- --- دراسات ومراقبة بناء البنيات األساسية والفوقية للموانئ 15 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20 

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

مجموع المشروع : 31 

دراسات 40 490

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- دراسات تتعلق بالموانئ 30 889

849 000 --- الدراسات المتعلقة بإنجاز البنية التحتية المينائية والبحرية 40 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد القنيطرة األطلسي 50 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الطاقي بالجرف األصفر 60 884

--- --- الدراسات المتعلقة بميناء أكادير 70 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد الداخلة األطلسي 80 884

849 000 مجموع المشروع : 40 

2 749 000 11 720 000 مجموع الجهة : 04

جهة الدار البيضاء- سطات 06

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 10 452

صيانة البنيات األساسية و الفوقية 10

--- --- أشغال و دراسات صيانة الموانئ 11 8342

--- --- أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد 12 834

مجموع المشروع : 10 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

االستغالل والسالمة المينائية والبحرية 20 452

جرف المينائي والبحري 10

--- 12 000 000 أشغال إزالة الرمال واالحجار 11 8342

--- --- أشغال الطبوغرافيا وسبر العمق 12 839

--- --- شراء الجرافات 13 841

--- --- دراسات متعلقة بإزالة الرمال واالحجار 14 884

عتاد الجرف و المعدات العائمة 20

--- --- شراء اآلليات العائمة 21 852

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 22 84

أدوات و آليات اإلرتفاق 30

--- --- شراء االدوات وعتاد اإلرتفاق 31 849

البيئة والسالمة 40

916 000 --- أشغال ودراسات حماية الساحل 41 8342

--- --- أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق 42 834

--- 500 000 أشغال بناء و تهيئة و إصالح المنارات 43 8342

--- --- دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية الساحل  44 889

--- 180 000 شراء وتركيب العتاد التقني  45 84

--- 1 200 000 أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 46 839

--- --- أشغال صيانة الشواطئ من اإلنجراف والتلوث والحرائق 47 839

--- --- الدراسات ومراقبة بناء وتهيئة وصيانة المنارات 48 889

--- --- دراسات، مساعدات تقنية و مراقبة أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 49 884

بناء المنشآت المختصة 50

--- --- أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة 51 8342

916 000 13 880 000 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الموانئ 30

توسيع وتهيئة الموانئ 31 452

بناء المنشآت المينائية والبحرية 10

--- --- أشغال بناء البنيات األساسية والفوقية المينائية والبحرية 11 834

--- --- المساعدة التقنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز البنيات األساسية والفوقية المينائية 
والبحرية  12 884

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 13 84

--- --- دراسات متعلقة بتوسيع وتهيئة الموانئ 14 884

--- --- دراسات ومراقبة بناء البنيات األساسية والفوقية للموانئ 15 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20 

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

مجموع المشروع : 31 

الميناء الطاقي الجرف األصفر  32 452

بناء المنشآت المينائية 10

--- --- بناء و دراسة البنيات األساسية و الفوقية للموانئ 11 8341
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

7 144 650 200 000 دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز الميناء الجديد الطاقي 
الجرف االصفر  12 884

7 144 650 200 000 مجموع المشروع : 32 

توسيع المنشٱت الوقائية لميناء الدار البيضاء 33 452

963 000 000 100 000 000 أشغال توسيع المنشاة الوقائية لميناء الدار البيضاء 10 834

20 000 000 5 000 000 دراسات ومساعدة تقنية لتوسيع المنشاة الوقائية لميناء الدار البيضاء 20 884

--- --- مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 30 811

983 000 000 105 000 000 مجموع المشروع : 33 

دراسات 40 490

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- دراسات تتعلق بالموانئ 30 889

--- --- الدراسات المتعلقة بإنجاز البنية التحتية المينائية والبحرية 40 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد القنيطرة األطلسي 50 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الطاقي بالجرف األصفر 60 884

--- --- الدراسات المتعلقة بميناء أكادير 70 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد الداخلة األطلسي 80 884

مجموع المشروع : 40 

991 060 650 119 080 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 10 452

صيانة البنيات األساسية و الفوقية 10

--- --- أشغال و دراسات صيانة الموانئ 11 8342

--- --- أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد 12 834

مجموع المشروع : 10 

االستغالل والسالمة المينائية والبحرية 20 452

جرف المينائي والبحري 10

--- --- أشغال إزالة الرمال واالحجار 11 8342

--- --- أشغال الطبوغرافيا وسبر العمق 12 839

--- --- شراء الجرافات 13 841

--- --- دراسات متعلقة بإزالة الرمال واالحجار 14 884

عتاد الجرف و المعدات العائمة 20

--- --- شراء اآلليات العائمة 21 852

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 22 84

أدوات و آليات اإلرتفاق 30

--- --- شراء االدوات وعتاد اإلرتفاق 31 849

البيئة والسالمة 40

637 840 300 000 أشغال ودراسات حماية الساحل 41 8342

--- --- أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق 42 834
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

1 500 000 500 000 أشغال بناء و تهيئة و إصالح المنارات 43 8342

--- --- دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية الساحل  44 889

--- 120 000 شراء وتركيب العتاد التقني  45 84

--- 400 000 أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 46 839

--- --- أشغال صيانة الشواطئ من اإلنجراف والتلوث والحرائق 47 839

--- --- الدراسات ومراقبة بناء وتهيئة وصيانة المنارات 48 889

--- --- دراسات، مساعدات تقنية و مراقبة أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 49 884

بناء المنشآت المختصة 50

--- --- أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة 51 8342

2 137 840 1 320 000 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الموانئ 30

توسيع وتهيئة الموانئ 31 452

بناء المنشآت المينائية والبحرية 10

--- --- أشغال بناء البنيات األساسية والفوقية المينائية والبحرية 11 834

--- --- المساعدة التقنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز البنيات األساسية والفوقية المينائية 
والبحرية  12 884

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 13 84

--- --- دراسات متعلقة بتوسيع وتهيئة الموانئ 14 884

--- --- دراسات ومراقبة بناء البنيات األساسية والفوقية للموانئ 15 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20 

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

مجموع المشروع : 31 

ميناء اسفي 32 452

بناء المنشآت المينائية 10

--- --- بناء و دراسة البنيات األساسية و الفوقية للموانئ 11 8341

--- --- دراسات متعلقة بتوسيع وتهيئة الموانئ 14 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

مجموع المشروع : 32 

دراسات 40 490

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- دراسات تتعلق بالموانئ 30 889

--- --- الدراسات المتعلقة بإنجاز البنية التحتية المينائية والبحرية 40 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد القنيطرة األطلسي 50 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الطاقي بالجرف األصفر 60 884

--- --- الدراسات المتعلقة بميناء أكادير 70 884
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد الداخلة األطلسي 80 884

مجموع المشروع : 40 

2 137 840 1 320 000 مجموع الجهة : 07

جهة سوس - ماسة 09

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 10 452

صيانة البنيات األساسية و الفوقية 10

--- --- أشغال و دراسات صيانة الموانئ 11 8342

--- --- أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد 12 834

مجموع المشروع : 10 

االستغالل والسالمة المينائية والبحرية 20 452

جرف المينائي والبحري 10

--- --- أشغال إزالة الرمال واالحجار 11 8342

--- --- أشغال الطبوغرافيا وسبر العمق 12 839

--- --- شراء الجرافات 13 841

--- --- دراسات متعلقة بإزالة الرمال واالحجار 14 884

عتاد الجرف و المعدات العائمة 20

--- --- شراء اآلليات العائمة 21 852

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 22 84

أدوات و آليات اإلرتفاق 30

--- --- شراء االدوات وعتاد اإلرتفاق 31 849

البيئة والسالمة 40

1 500 000 600 000 أشغال ودراسات حماية الساحل 41 8342

--- --- أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق 42 834

600 000 1 000 000 أشغال بناء و تهيئة و إصالح المنارات 43 8342

--- --- دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية الساحل  44 889

--- 350 000 شراء وتركيب العتاد التقني  45 84

--- 1 100 000 أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 46 839

--- --- أشغال صيانة الشواطئ من اإلنجراف والتلوث والحرائق 47 839

--- --- الدراسات ومراقبة بناء وتهيئة وصيانة المنارات 48 889

--- --- دراسات، مساعدات تقنية و مراقبة أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 49 884

بناء المنشآت المختصة 50

--- --- أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة 51 8342

2 100 000 3 050 000 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الموانئ 30

توسيع وتهيئة الموانئ 31 452

بناء المنشآت المينائية والبحرية 10

--- --- أشغال بناء البنيات األساسية والفوقية المينائية والبحرية 11 834

--- --- المساعدة التقنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز البنيات األساسية والفوقية المينائية 
والبحرية  12 884
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 13 84

--- --- دراسات متعلقة بتوسيع وتهيئة الموانئ 14 884

41 000 000 2 000 000 دراسات ومراقبة بناء البنيات األساسية والفوقية للموانئ 16 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20 

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

41 000 000 2 000 000 مجموع المشروع : 31 

دراسات 40 490

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- دراسات تتعلق بالموانئ 30 889

2 297 000 2 500 000 الدراسات المتعلقة بإنجاز البنية التحتية المينائية والبحرية 40 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد القنيطرة األطلسي 50 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الطاقي بالجرف األصفر 60 884

--- --- الدراسات المتعلقة بميناء أكادير 70 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد الداخلة األطلسي 80 884

2 297 000 2 500 000 مجموع المشروع : 40 

45 397 000 7 550 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 10 452

صيانة البنيات األساسية و الفوقية 10

--- --- أشغال و دراسات صيانة الموانئ 11 8342

--- --- أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد 12 834

مجموع المشروع : 10 

االستغالل والسالمة المينائية والبحرية 20 452

جرف المينائي والبحري 10

--- --- أشغال إزالة الرمال واالحجار 11 8342

--- --- أشغال الطبوغرافيا وسبر العمق 12 839

--- --- شراء الجرافات 13 841

--- --- دراسات متعلقة بإزالة الرمال واالحجار 14 884

عتاد الجرف و المعدات العائمة 20

--- --- شراء اآلليات العائمة 21 852

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 22 84

أدوات و آليات اإلرتفاق 30

--- --- شراء االدوات وعتاد اإلرتفاق 31 849

البيئة والسالمة 40

1 000 000 967 250 أشغال ودراسات حماية الساحل 41 8342

--- --- أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق 42 834

--- --- أشغال بناء و تهيئة و إصالح المنارات 43 8342
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية الساحل  44 889

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  45 84

--- 120 000 أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 46 839

--- --- أشغال صيانة الشواطئ من اإلنجراف والتلوث والحرائق 47 839

--- --- الدراسات ومراقبة بناء وتهيئة وصيانة المنارات 48 889

--- --- دراسات، مساعدات تقنية و مراقبة أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 49 884

بناء المنشآت المختصة 50

--- --- أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة 51 8342

1 000 000 1 087 250 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الموانئ 30

توسيع وتهيئة الموانئ 31 452

بناء المنشآت المينائية والبحرية 10

--- --- أشغال بناء البنيات األساسية والفوقية المينائية والبحرية 11 834

--- --- المساعدة التقنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز البنيات األساسية والفوقية المينائية 
والبحرية  12 884

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 13 84

--- --- دراسات متعلقة بتوسيع وتهيئة الموانئ 14 884

--- --- دراسات ومراقبة بناء البنيات األساسية والفوقية للموانئ 15 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20 

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

مجموع المشروع : 31 

دراسات 40 490

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- دراسات تتعلق بالموانئ 30 889

--- --- الدراسات المتعلقة بإنجاز البنية التحتية المينائية والبحرية 40 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد القنيطرة األطلسي 50 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الطاقي بالجرف األصفر 60 884

--- --- الدراسات المتعلقة بميناء أكادير 70 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد الداخلة األطلسي 80 884

مجموع المشروع : 40 

1 000 000 1 087 250 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 10 452

صيانة البنيات األساسية و الفوقية 10

--- --- أشغال و دراسات صيانة الموانئ 11 8342

--- --- أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد 12 834

مجموع المشروع : 10 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

االستغالل والسالمة المينائية والبحرية 20 452

جرف المينائي والبحري 10

--- 53 503 أشغال إزالة الرمال واالحجار 11 8342

--- --- أشغال الطبوغرافيا وسبر العمق 12 839

--- --- شراء الجرافات 13 841

--- --- دراسات متعلقة بإزالة الرمال واالحجار 14 884

عتاد الجرف و المعدات العائمة 20

--- --- شراء اآلليات العائمة 21 852

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 22 84

أدوات و آليات اإلرتفاق 30

--- --- شراء االدوات وعتاد اإلرتفاق 31 849

البيئة والسالمة 40

521 520 1 550 880 أشغال ودراسات حماية الساحل 41 8342

--- --- أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق 42 834

--- --- أشغال بناء و تهيئة و إصالح المنارات 43 8342

--- --- دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية الساحل  44 889

--- 80 000 شراء وتركيب العتاد التقني  45 84

--- 240 000 أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 46 839

--- --- أشغال صيانة الشواطئ من اإلنجراف والتلوث والحرائق 47 839

--- 270 000 الدراسات ومراقبة بناء وتهيئة وصيانة المنارات 48 889

--- --- دراسات، مساعدات تقنية و مراقبة أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 49 884

بناء المنشآت المختصة 50

--- --- أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة 51 8342

521 520 2 194 383 مجموع المشروع : 20 

توسيع وتهيئة الموانئ 30

توسيع وتهيئة الموانئ 31 452

بناء المنشآت المينائية والبحرية 10

--- --- أشغال بناء البنيات األساسية والفوقية المينائية والبحرية 11 834

--- --- المساعدة التقنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز البنيات األساسية والفوقية المينائية 
والبحرية  12 884

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 13 84

--- --- دراسات متعلقة بتوسيع وتهيئة الموانئ 14 884

--- --- دراسات ومراقبة بناء البنيات األساسية والفوقية للموانئ 15 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20 

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

مجموع المشروع : 31 

دراسات 40 490

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات تتعلق بالموانئ 30 889

1 000 000 817 695 الدراسات المتعلقة بإنجاز البنية التحتية المينائية والبحرية 40 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد القنيطرة األطلسي 50 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الطاقي بالجرف األصفر 60 884

--- --- الدراسات المتعلقة بميناء أكادير 70 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد الداخلة األطلسي 80 884

1 000 000 817 695 مجموع المشروع : 40 

1 521 520 3 012 078 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

صيانة وحفظ الرصيد المينائي والبحري 10 452

صيانة البنيات األساسية و الفوقية 10

--- --- أشغال و دراسات صيانة الموانئ 11 8342

--- --- أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد 12 834

مجموع المشروع : 10 

االستغالل والسالمة المينائية والبحرية 20 452

جرف المينائي والبحري 10

--- --- أشغال إزالة الرمال واالحجار 11 8342

--- --- أشغال الطبوغرافيا وسبر العمق 12 839

--- --- شراء الجرافات 13 841

--- --- دراسات متعلقة بإزالة الرمال واالحجار 14 884

عتاد الجرف و المعدات العائمة 20

--- --- شراء اآلليات العائمة 21 852

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 22 84

أدوات و آليات اإلرتفاق 30

--- --- شراء االدوات وعتاد اإلرتفاق 31 849

البيئة والسالمة 40

--- --- أشغال ودراسات حماية الساحل 41 8342

--- --- أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق 42 834

--- 300 000 أشغال بناء و تهيئة و إصالح المنارات 43 8342

--- --- دراسات ، مساعدة تقنية و المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية الساحل  44 889

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  45 84

--- 200 000 أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 46 839

--- --- أشغال صيانة الشواطئ من اإلنجراف والتلوث والحرائق 47 839

--- --- الدراسات ومراقبة بناء وتهيئة وصيانة المنارات 48 889

--- --- دراسات، مساعدات تقنية و مراقبة أشغال تشوير الشواطئ والموانئ 49 884

بناء المنشآت المختصة 50

--- --- أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة 51 8342

500 000 مجموع المشروع : 20 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

توسيع وتهيئة الموانئ 30

توسيع وتهيئة الموانئ 31 452

بناء المنشآت المينائية والبحرية 10

85 000 000 20 000 000 أشغال بناء البنيات األساسية والفوقية المينائية والبحرية 11 834

--- --- المساعدة التقنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز البنيات األساسية والفوقية المينائية 
والبحرية  12 884

--- --- شراء و إقامة العتاد الخاص 13 84

--- --- دراسات متعلقة بتوسيع وتهيئة الموانئ 14 884

--- --- دراسات ومراقبة بناء البنيات األساسية والفوقية للموانئ 15 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20 

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

85 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 31 

ميناء الداخلة 32 452

بناء المنشآت المينائية 10

10 096 000 000 12 000 000 بناء و دراسة البنيات األساسية و الفوقية للموانئ 11 8341

140 000 000 10 000 000 دراسات، مراقبة، تتبع، والمساعدة التقنية المتعلقة بإنجاز الميناء الجديد الداخلة 
المتوسطي 13 884

نفقات متعلقة بنزع الملكية 20

--- --- مصاريف نزع الملكية 21 811

10 236 000 000 22 000 000 مجموع المشروع : 32 

دراسات 40 490

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- دراسات تتعلق بالموانئ 30 889

--- --- الدراسات المتعلقة بإنجاز البنية التحتية المينائية والبحرية 40 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد القنيطرة األطلسي 50 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الطاقي بالجرف األصفر 60 884

--- --- الدراسات المتعلقة بميناء أكادير 70 884

--- --- الدراسات المتعلقة بالميناء الجديد الداخلة األطلسي 80 884

مجموع المشروع : 40 

دعم المهام 50 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20

7 000 000 5 000 000 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

7 000 000 5 000 000 مجموع المشروع : 50 

10 328 000 000 47 500 000 مجموع الجهة : 12

11 586 000 000 456 014 011 مجموع البرنامج : 435
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

الماء 601

المصالح المشتركة 00

التدبير والحفاظ على الماء 10 

تدبير وتخطيط الماء 11 630

تدبير الموارد المائية 10 

2 500 000 4 000 000 دراسات مرتبطة بمشاريع تدبير موارد المياه 12 883

--- --- أشغال لوقاية الحافات ومعايرة مجاري المياه ومحاربة التوحل 14 8331

--- --- دراسات ومساعدة تقنية مرتبطة بمشاريع تدبير موارد المياه 15 883

--- --- دراسات مرتبطة بمشاريع وقاية الحافات ومعايرة مجاري المياه ومحاربة 
التوحل 16 883

مراقبة ومحاربة الثلوت 20 

6 500 000 4 500 000 دراسات مرتبطة بمشاريع جودة الماء والمحافظة عليه من الثلوث 21 883

--- --- شراء العتاد لمختبرات التحليالت  22 84

--- --- دراسات مرتبطة بمشاريع إعادة استعمال المياه العادمة 27 889

نفقات مختلفة 40 

--- --- أشغال تركيب الهاتف 41 872

اقتصاد وتثمين الماء 50 

--- --- دراسات مرتبطة بمشاريع اقتصاد وتتمين الماء 51 883

إعادة استعمال المياه العادمة 60 

--- --- أشغال 62 839

تحلية وإزالة الملوحة 70 

--- --- الدراسات والمساعدات التقنية المتعلقة بمشاريع تحلية مياه البحر و المياه 
األجاجة 71 889

--- --- أشغال 72 839

9 000 000 8 500 000 مجموع المشروع : 11 

تدبير الملك العمومي المائي 13 630

--- 500 000 دراسات مرتبطة بمشاريع تدبير الملك العمومي المائي 30 883

500 000 مجموع المشروع : 13 

تهيئة العيون والسواقي وأخد الماء على طول الوادي 14 630

--- --- دراسات عامة مرتبطة بمشاريع تهيئة العيون والساقيات وأخد الماء 10 883

--- --- أشغال التهيئة 20 872

مجموع المشروع : 14 

دراسات وأبحاث 16 660

2 500 000 14 000 000 دراسات لتخطيط موارد المياه 10 883

--- --- المساهمة في مشاريع البحث والتنمية 40 752

تجميع المياه المطرية 50 

--- --- دراسات مرتبطة بمشاريع تجميع مياه األمطار 51 883

12 500 000 16 000 000 أشغال لتجميع المياه المطرية 52 8324
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تدبير الموارد المائية 80 

--- --- دراسات مرتبطة بمشاريع تدبير موارد المياه 81 883

15 000 000 30 000 000 مجموع المشروع : 16 

معرفة وتقييم الموارد المائية 20 630

تعبئة المياه الجوفية 10 

--- --- دراسات مرتبطة بمشاريع تعبئة المياه الجوفية 11 889

4 000 000 9 000 000 أشغال اإلثقاب واآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء 
الري 12 8321

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 13 632

--- --- أشغال الشحن االصطناعي للطبقات المائية 14 8331

--- --- دراسات مرتبطة بمشاريع الشحن االصطناعي للفرشات المائية 15 889

--- --- صيانات كبرى لعتاد الهيدروجيولوجيا 16 839

--- --- دراسات تقنية مرتبطة بمشاريع تعبئة المياه الجوفية 17 889

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

استكشاف وتقدير موارد المياه الجوفية 30 

2 000 000 5 000 000 دراسات تقنية مرتبطة بمعرفة وتقييم المياه الجوفية 31 883

135 000 000 95 000 000 أشغال عامة لإلستكشاف باالثقاب واآلبار 32 8321

--- --- أشغال طبوغرافية وتحديد الملك العمومي 33 882

--- --- شراء عتاد هيدرو جيولوجي 34 849

--- --- أشغال تركيب الهاتف 36 872

--- --- شراء عتاد التخييم 37 879

حظيرة السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 43 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 44 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 45 8513

1 500 000 3 500 000 البحت العلمي المرتبط بمشاريع تحسين معرفة الموارد المائية 50 883

عتاد و لوازم ونفقات مختلفة 60 

--- --- تهيئة وصيانة المباني 63 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 64 871

استكشاف وتقدير موارد المياه السطحية 70 

11 000 000 14 000 000 دراسات هيدرولوجية متعلقة بمعرفة وتتمين موارد المياه السطحية 71 883

2 500 000 4 500 000 بناء واعداد محطات هيدرولوجية 72 823

--- --- شراء التجهيزات وعتاد القياس الخاص بالمناخ المائي والطبوغرافي واإلعالن 
عن الفيضانات 74 841

مصاريف أخرى 80 

--- --- منشآت هاتفية 86 872

تعبئة واستكشاف وتقدير مورد المياه الجوفية بأقاليم الجنوب 90 

--- --- أشغال اإلثقاب واآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء 
الري 91 8321

--- --- أشغال عامة لإلستكشاف باالثقاب واآلبار 93 8321
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--- --- التجهيز بعتاد الضخ  94 841

156 000 000 131 000 000 مجموع المشروع : 20 

الماء والتطهير بالوسط القروي 30 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير المدارس القروية ومدارس التعليم 
العتيق والمساجد والمستوصفات القروية 31 630

التطهير السائل بالمدارس القروية ومحاربة الهدر المدرسي 10 

2 500 000 3 920 000 أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

2 000 000 1 960 000 التجهيز بعتاد الضخ  13 841

3 000 000 4 027 618 أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 20 

2 500 000 3 920 000 أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 22 8321

2 000 000 1 960 000 التجهيز بعتاد الضخ  23 841

3 000 000 3 760 000 أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 24 8321

التطهير السائل بالمدارس القروية ومحاربة الهدر المدرسي 30 

--- 1 000 000 أشغال بناء مرافق صحية والتجهيزات الملحقة 32 825

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 40 

--- 1 950 000 أشغال بناء مرافق صحية والتجهيزات الملحقة 42 825

التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير بالمدارس القروية - هبة من 
المملكة البلجيكية 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 54 8511

--- --- أشغال و ترميم المراحيظ وخزان الفسخ والآلبار المفقودة 55 8321

--- --- أشغال الربط وإصالح نظم التزويد بالماء الصالح للشرب 57 8321

التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير بالمدارس القرويةوالمستوصفات 
القروية - هبة من إيطاليا 60 

--- --- أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير في الوشط القروي 62 8328

--- --- شراء سيارات نفعية 63 86

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 66 871

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 69 845

مشروع لتقليص نسبة الهدر المدرسي للفتيات بالمدارس القروية - هيبة من 
المملكة اإلسابنية- 80 

--- --- أشغال و ترميم المراحيظ وخزان الفسخ والآلبار المفقودة 82 8321

15 000 000 22 497 618 مجموع المشروع : 31 

التطهير السائل في المجال القروي 32 630

13 000 000 30 000 000 أشغال التطهير السائل في المجال القروي 10 8325

--- 1 500 000 دراسات تقنية مرتبطة بمشاريع الصرف الصحي السائل بالوسط القروي 20 883

--- 3 000 000 دراسات ومساعدة تقنية لتتبع اشغال الصرف الصحي السائل بالوسط القروي 30 883

13 000 000 34 500 000 مجموع المشروع : 32 

مساهمة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتحسين 
تزويد بالماء الصالح للشرب  33 630

--- 40 000 000 دفع المساهمة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتحسين 
تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب 10 752

758



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دفع المساهمة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل 
ضمان تزويد الوسط الحضري بالماء الصالح للشرب 20 752

--- 150 000 000 دفع لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم المشاريع 
المدرجة في برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية 30 7511

190 000 000 مجموع المشروع : 33 

مساهمة لفائدة المشاريع المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب و التطهير 
السائل بالوسط القروي  34 630

--- --- دفع لفائدة المجلس اإلقليمي لتاونات من أجل إنجاز مشروع التطهير السائل في 
اطار مشروع التهيئة السياحية لموقع بوعادل 10 761

--- 130 000 000 تحويل المساهمة لصندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة 
استعمالها  20 74

130 000 000 مجموع المشروع : 34 

التزود بالماء الصالح للشرب في المجال القروي 35 630

مصاريف متعلقة بإنجاز واصالح وتهيئة وتجهيز المنشآت المخصصة بتزويد 
السكان القرويين بالماء الصالح للشرب 10

--- --- أشغال األبار واألثقاب للتزويد بالماء الصالح للشرب 11 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  12 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 13 8321

مجموع المشروع : 35 

دعم وكاالت االحواض المائية والشراكة والتعاون 40 

المساهمة في مصاريف وكاالت األحواض المائية 41 630

--- 140 000 000 إعانة التجهيز لفائدة وكاالت األحواض المائية 10 7511

140 000 000 مجموع المشروع : 41 

المساهمة لفائدة وكالة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية لجنوب المملكة 42 660

--- --- مساهمة في الدراسات واألشغال لبناء السدود 10 7111

--- --- المساهمة في الدراسات واألشغال إلنجاز قنوات لشحن طبقات المياه الجوفية 20 7111

--- --- المساهمة لفائدة وكالة تنمية االقاليم الجنوبية إلنجاز الدراسات واألشغال 
المتعلقة بالحماية من الفياضانات 30 7513

مجموع المشروع : 42 

المساهمة لفائدة وكالة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية لشمال المملكة 43 660

--- --- مساهمة في الدراسات واألشغال لبناء السدود 10 7111

--- --- المساهمة في الدراسات واألشغال إلنجاز قنوات لشحن طبقات المياه الجوفية 20 7111

--- --- دفع لفائدة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال لتمويل برنامج تأهيل مركز أسجن 
بإقليم وزان 40 761

مجموع المشروع : 43 

المساهمة لفائدة وكالة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية لشرق المملكة 44 660

--- --- مساهمة في الدراسات واألشغال لبناء السدود 10 7111

--- --- المساهمة في الدراسات واألشغال إلنجاز قنوات لشحن طبقات المياه الجوفية 20 7111

--- --- المساهمة لفائدة وكالة تنمية االقاليم الشرقية إلنجاز الدراسات واألشغال 
المتعلقة بالحماية من الفياضانات 30 7513

مجموع المشروع : 44 
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المساهمة لفائدة مشاريع التهيئة لمجاري المياه 45 630

--- --- المساهمة في إنجاز تهيئة القناة على واد الفنيدق 10 7111

--- --- المساهمة في مشروع حماية مدينة الدار البيضاء من الفياضانات 20 761

--- --- المساهمة لفائدة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بوجدة إلنجاز مشاريع ضد 
الفيضانات 30 7123

--- --- المساهمة لفائدة وكالة التنمية االقتصادية واالجتماعية ألقاليم الشرق في إطار 
مشروع حماية مدينة وجدة من الفياضانات 60 7511

مجموع المشروع : 45 

تعاون دولي 46 660

مصاريف متعلقة بمشروع الدعم المؤسساتي والعملي لفائدة وكاالت 
األحواض المائية 20 

--- --- شراء وتركيب عتاد معلوماتي وبرامج معلوماتية 25 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 27 871

--- --- مساهمة لفائدة وكاالت األحواض المائية ـ منحة الحكومة البلجيكية 30 7511

مجموع المشروع : 46 

مساهمة لصالح الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة كلميم وادي نون 47 630

--- --- دفع لصالح الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة كلميم وادي نون من أجل 
الدراسات وأشغال إنجاز السدود 10 7511

--- --- دفع لصالح الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة كلميم وادي نون من أجل 
الدراسات وأشغال إنجاز القنوات من أجل تطعيم الفرشات المائية 20 7511

--- --- دفع لصالح الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة كلميم وادي نون من أجل 
الدراسات وأشغال إنجاز القنوات من أجل الحماية من الفيضانات 30 7511

مجموع المشروع : 47 

مشاريع تدبير المندمج للموارد المائية 50 630

--- --- المساهمة في المشاريع والبرامج لحماية الطبقات المائية الجوفية 10 7111

--- --- المساهمة في المشاريع والبرامج المتعلقة باإلقتصاد في الماء 20 7111

--- --- المساهمة في المشروع المندمج لحوض وادي سبو 30 7111

--- 6 600 000 المساهمة في مشاريع وبرامج محاربة تلوث الرمي 40 761

--- 34 900 000 المساهمة في مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة 50 761

--- --- مساهمة لفائدة الشركة المغربية لإلستثمار السياحي في إطار مشاريع التثمين 
السياحي لحقينة السدود 60 7113

--- --- تسديد لفائدة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 70 74

41 500 000 مجموع المشروع : 50 

صيانة وحفظ التراث  60 

صيانة وإصالح السدود 61 630

صيانة السدود 10 

48 000 000 2 000 000 اإلصالحات الكبرى لمنشآت الهندسة المدنية 11 8332

--- --- شراء عتاد االكتروميكانيك و الهيدروميكانيك وأجهزة المواصالت الخاصة 
بصيانة المنشات 12 841

3 000 000 12 500 000 دراسات ومراقبة المنشآت والتجهيزات 13 883

--- --- استصالح السدود والمنشآت الملحقة والحقائن 14 8332

3 000 000 10 000 000 تهيئة ولوج مواقع السدود 15 8319

760



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 16 832

--- --- شراء عتاد السالمة الضروري لصيانة المنشآت 18 841

128 750 000 60 750 000 صيانات كبرى و تجديد العتاد الهيدروميكانيكي و الكهروميكانيكي و عتاد 
المواصالت 20 8332

فحص السدود 30 

15 600 000 8 450 000 دراسات فحص المنشآت المائية 31 883

1 650 000 5 100 000 غصالحات كبرى لعتاد الفحص والطوبوغرافيا 32 8332

--- 1 000 000 شراء و تركيب عتاد الفحص والطوبوغرافية 33 849

--- 200 000 تجديد لوازم الفحص والطبوغرافيا 35 849

200 000 000 100 000 000 مجموع المشروع : 61 

إزالة األوحال من حقينة السدود 62 630

--- --- أشغال إزالة األوحال من حقينات السدود 10 8332

--- --- مساعدة تقنية مرتبطة بمشاريع إزالة التوحل بحقينات السدود الكبرى 20 889

--- --- مصاريف نزع الملكية 30 811

مجموع المشروع : 62 

توسيع وتهيئة الممتلكات 70 

دراسات وأبحات 71 660

دراسة السدود الكبرى والمنشآت الملحة به ومنشآت نقل المياه 10 

124 000 000 21 000 000 دراسات تصميمية للسدود الكبرى ومشاريع تحويل المياه 13 883

58 010 400 53 050 000 األشغال اإلستكشافية والجيوفيزيقية المتعلقة بالسدود الكبرى 14 8331

25 602 260 8 845 710 تجارب المختبرالمتعلقة بإنجازالسدود الكبرى والمشاريع المرفقة ومشاريع 
تحويل المياه 15 883

دراسة السدود الصغرى والمتوسطة والسدود التلية وتهيئة مجاري المياه 
وتغذية الطبقات المائية 20 

13 000 000 3 200 000 دراسات تصميمية متعلقة بالسدود الصغرى والمتوسطة وتهيئة مجاري المياه 
وتطعيم الفرشات المائية 21 883

3 045 690 4 141 520 تجارب مخبرية متعلقة بإنجاز السدود الصغرى والمتوسطة وتهيئة مجاري 
المياه وتطعيم الفرشات المائية 22 883

9 947 930 8 733 152 أشغال استكشافية والجيوفيزيائية المتعلقة السدود الصغرى والمتوسطة 
والحقينات التلية وتهيئة مجري المياه وشحن طبقات المياه الجوفية 23 8331

15 193 720 5 985 000 دراسات طبوغرافية 40 886

--- --- مساعدة تقنية مرتبطة بأشغال إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة وتهيئة 
مجاري المياه 50 883

--- --- دراسات مرتبطة بمشاريع تحلية مياه البحر 60 889

--- --- مساهمة في البحث التطبيقي في التجهيزات المائية 70 752

248 800 000 104 955 382 مجموع المشروع : 71 

بناء منشآت هيدرو مائية 72 630

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 10 833

5 200 000 38 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

761



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 81 872

--- 4 581 000 أشغال الربط الطرقي 82 8311

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

--- --- دراسات الربط الطرقي 84 882

5 200 000 42 581 000 مجموع المشروع : 72 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 73 630

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 10 833

61 819 500 20 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

دفع لفائدة مشاريع تهيئة مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 50

--- --- المساهمة لفائدة وكالة تنمية االقاليم الشمالية إلنجاز الدراسات واألشغال 
المتعلقة بالحماية من الفياضانات 51 752

--- --- دفع لصالح الشركة لتهيئة زناتة من أجل بناء مشروع حماية جماعة عين 
حرودة من الفيضانات بإقليم المحمدية 52 7511

--- --- دفع لفائدة وكاالت األحواض المائية في إطار مشاريع الوقاية من الفيضانات 53 7511

--- --- دفع لفائدة شركة تهيئة سهل واد مرتيل من أجل إنجاز أشغال مشروع تهيئة 
واد مرتيل 54 7113

عتاد ولوازم للبناء 60 

--- --- شراء عتاد ومواد البناء 63 84

نفقات مختلفة 70 

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 73 8211

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

61 819 500 20 000 000 مجموع المشروع : 73 

التغذية االصطناعية للطبقات المائية 74 630

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 10 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية 50 

--- --- مصاريف نزع الملكية 51 811

--- --- احتالل مؤقت لألراضي 52 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 53 8211

مجموع المشروع : 74 

حماية البحيرات الطبيعية 75 630

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 10 833
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تهيئة وأشغال حماية البحيرات الطبيعية 20 872

مجموع المشروع : 75 

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 76 630

--- 10 000 000 دفع لفائدة صندوق إعادة توظيف أمالك الدولة 20 74

--- --- دفع لفائدة الصندوق الوطني الغابوي 30 74

نفقات متعلقة بنزع الملكية 40

--- 60 000 000 مصاريف نزع الملكية 41 811

--- 100 000 احتالل مؤقت لألراضي 42 811

--- --- اقتناء األراضي 43 811

70 100 000 مجموع المشروع : 76 

منازعات ومصاريف قضائية 77 660

--- --- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
عن المشاريع االستثمارية 20 889

مجموع المشروع : 77 

دعم المهام 78 490

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- --- شراء عتاد طبي 31 849

حظيرة السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

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

مجموع المشروع : 78 

تكييف التراث االداري 79 451

بناء البنايات اإلدارية وتهيئتها 10

300 000 200 000 أشغال تهيئة المجاالت الخضراء  11 872

5 000 000 10 827 000 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

1 000 000 500 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- 300 000 دراسات ومساعدة تقنية والمراقبة المرطبة بمشاريع الثرات اإلداري 15 881

--- 120 000 مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  17 8211

--- --- (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 18 881

--- 300 000 مساعدة تقنية مرتبطة بأشغال يناء المقرات اإلدارية 19 881

تجهيز البنايات اإلدارية 20

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- أشغال تركيب الهاتف 22 872

--- 400 000 شراء و تركيب عتاد التهوية 23 844

--- 4 200 000 شراء عتاد تقني 24 846
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد التوثيق 25 841

6 300 000 16 847 000 مجموع المشروع : 79 

أنظمة المعلومات 80 490

معلوميات 10

1 400 000 2 400 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

1 500 000 1 300 000 دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 12 889

--- --- تركيب ووضع شبكات المعلوميات 13 872

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 20

--- --- شراء عتاد تقني 21 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 22 8328

2 900 000 3 700 000 مجموع المشروع : 80 

733 019 500 1 086 681 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

إنشاء المركب المائي لبني منصور 10 630

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 10 

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 20 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- --- مصاريف نزع الملكية 11 811

--- --- احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

مجموع المشروع : 20 

بناء سد مارتيل 30 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 30 

بناء سد موالي بوشتة 40 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 884

--- --- أشغال الهندسة المدنية 30 8311

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 40 

بناء سد دار خروفة 50 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 50 

بناء سد خروب 60 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- 71 000 000 أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- 13 000 000 أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

4 665 600 3 200 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

369 062 000 50 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

3 348 000 15 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

377 075 600 152 200 000 مجموع المشروع : 60 

بناء سد غيس 70 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

9 000 000 18 000 000 أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

4 000 000 5 000 000 أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

27 379 854 8 700 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

341 000 000 100 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

75 000 000 4 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

456 379 854 135 700 000 مجموع المشروع : 70 

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

380 000 170 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

5 000 000 4 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

550 000 178 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

عتاد ولوازم للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 84 8211

5 930 000 4 348 000 مجموع المشروع : 80 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 500 000 1 400 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

58 364 000 12 200 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

عتاد ولوازم للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

59 864 000 13 600 000 مجموع المشروع : 90 

899 249 454 305 848 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

بناء سد تاركا أومادي 10 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

7 000 000 8 000 000 أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

26 847 060 9 300 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

580 000 000 90 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

156 000 000 8 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

769 847 060 115 300 000 مجموع المشروع : 10 

بناء سد كنفودة 20 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

767



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 20 

تعلية سد محمد الخامس 30 630

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

6 690 000 210 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

730 000 000 90 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

251 000 000 13 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

987 690 000 103 210 000 مجموع المشروع : 30 

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 40 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- 19 000 000 مصاريف نزع الملكية 11 811

--- 2 000 000 احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

21 000 000 مجموع المشروع : 40 

بناء سد بني عزيمان 50 490

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

10 000 000 10 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 884

749 000 000 50 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

79 000 000 1 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

838 000 000 51 010 000 مجموع المشروع : 50 

بناء سد خنك اكرو 60 490

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

59 000 000 1 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 884

571 000 000 19 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

630 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 60 

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 10 833

18 740 000 18 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

1 650 000 585 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

عتاد ولوازم للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

20 390 000 18 585 000 مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 500 000 700 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

20 980 000 13 500 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

عتاد ولوازم للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

22 480 000 14 200 000 مجموع المشروع : 90 

3 268 407 060 343 305 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

بناء المركب المائي امدز - عين تيمدرين -أزغار 10 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

769



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

22 000 000 27 000 000 أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

200 000 8 015 523 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

177 000 000 167 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- 7 200 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

199 200 000 209 215 523 مجموع المشروع : 10 

إنجاز سد سيدي عبو 20 630

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

38 496 346 6 100 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

561 000 000 70 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

599 496 346 76 100 000 مجموع المشروع : 20 

بناء سد آيت موالي أحمد 30 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 17 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 884

--- --- أشغال الهندسة المدنية 30 8311

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 30 

770
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الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 40 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- 86 000 000 مصاريف نزع الملكية 11 811

--- 4 000 000 احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

90 000 000 مجموع المشروع : 40 

بناء سد الرتبة 50 490

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

50 000 000 2 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

2 510 000 000 90 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

149 000 000 1 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

2 709 000 000 93 000 000 مجموع المشروع : 50 

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

8 000 000 100 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

1 000 000 5 490 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

300 000 60 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

عتاد ولوازم للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

9 300 000 5 650 000 مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 000 000 900 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

33 650 500 13 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211
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الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد ولوازم للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

34 650 500 13 900 000 مجموع المشروع : 90 

3 551 646 846 487 865 523 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

بناء المركب المائي لتزويد مدينتي الداربيضاء و الرباط بالماء الصالح 
للشرب 10 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 64 871

مجموع المشروع : 10 

بناء سد ولجة السلطان 20 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

2 917 340 500 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

2 917 340 500 000 مجموع المشروع : 20 

بناء تيداس 30 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832
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الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

36 226 198 20 225 930 أشغال الربط الطرقي 14 8311

2 000 000 1 000 000 دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

13 264 000 8 900 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

180 000 000 195 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

14 000 000 50 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

245 490 198 275 125 930 مجموع المشروع : 30 

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 40 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- --- مصاريف نزع الملكية 11 811

--- --- احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

مجموع المشروع : 40 

بناء سد كدية البرنة 50 490

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

44 200 000 2 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

565 000 000 60 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

246 000 000 13 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

855 200 000 75 000 000 مجموع المشروع : 50 

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 10 833

7 900 000 200 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841
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الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

7 900 000 200 000 مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 200 000 800 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

83 472 000 32 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

84 672 000 32 800 000 مجموع المشروع : 90 

1 196 179 538 383 625 930 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

بناء سد تغزيرت 10 490

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

59 000 000 1 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

821 000 000 19 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

880 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 10 

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 20 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- --- مصاريف نزع الملكية 11 811

--- --- احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

مجموع المشروع : 20 
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الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

1 000 000 100 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

8 000 000 5 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

900 000 100 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

9 900 000 5 200 000 مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 000 000 600 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

14 300 000 2 817 600 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

15 300 000 3 417 600 مجموع المشروع : 90 

905 200 000 28 617 600 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تعلية سد إمفوت 10 490

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

49 000 000 1 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

306 000 000 14 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324
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الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

125 000 000 5 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

480 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 10 

بناء سد الحيمر 20 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 17 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

تهيئة الحقينة 80 

--- --- شراء عتاد ومواد البناء 81 84

مجموع المشروع : 20 

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 30 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- --- مصاريف نزع الملكية 11 811

--- --- احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

مجموع المشروع : 30 

بناء سد قصوب 40 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 40 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 10 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 000 000 100 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

15 071 000 5 617 940 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

16 071 000 5 717 940 مجموع المشروع : 90 

496 071 000 25 717 940 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

بناء سد على واد لخضر 10 490

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

59 000 000 1 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

921 000 000 19 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

980 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 10 

بناء سد تاسكورت 20 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 884

--- --- أشغال الهندسة المدنية 30 8311

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 20 

بناء سد الزرار على واد كسوب 30 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 30 

بناء سد أيت زيات 40 630

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872
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الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

46 889 467 3 600 000 دراسات ومراقبة أشغال بناء سد أيت زيات 20 883

923 615 756 110 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

970 505 223 113 600 000 مجموع المشروع : 40 

بناء سد بولعوان 50 630

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

44 796 689 6 500 000 دراسات ومراقبة أشغال بناء سد بولعوان 20 883

480 000 000 40 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

65 000 000 4 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

589 796 689 50 500 000 مجموع المشروع : 50 

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 60 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- 229 900 000 مصاريف نزع الملكية 11 811

--- 1 000 000 احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

230 900 000 مجموع المشروع : 60 

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

1 500 000 110 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

11 000 000 12 263 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

696 000 200 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

13 196 000 12 573 000 مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 000 000 100 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

6 219 800 14 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

7 219 800 14 100 000 مجموع المشروع : 90 

2 560 717 712 441 673 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 10 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- --- مصاريف نزع الملكية 11 811

--- --- احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

مجموع المشروع : 10 

بناء سد تاملوت 20 630

منشآت عامة 10 

--- --- أشغال الربط الطرقي 11 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 12 882

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 13 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 14 8323

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية 30 8311

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 20 

بناء سد تيوين 30 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 30 

بناء سد تيمكيت 40 630

منشآت عامة 10 

--- --- أشغال الربط الطرقي 11 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 12 882

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 884

--- --- أشغال الهندسة المدنية 30 8311

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

مجموع المشروع : 40 

بناء سد قدوسة 50 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- 2 000 000 أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

8 684 880 6 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

45 000 000 20 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

53 684 880 28 000 000 مجموع المشروع : 50 

بناء سد تودغا 60 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- 24 000 000 دراسات الربط الطرقي 14 882

--- --- أشغال الربط الطرقي 15 8311
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

4 972 000 6 800 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

25 000 000 90 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- 16 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

29 972 000 136 800 000 مجموع المشروع : 60 

بناء سد أكدز  70 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- دراسات الربط الطرقي 14 882

--- --- أشغال الربط الطرقي 15 8311

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

22 500 000 8 700 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

113 000 000 150 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

82 000 000 45 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

217 500 000 203 700 000 مجموع المشروع : 70 

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

2 300 000 200 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

22 000 000 12 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

7 000 000 2 200 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

31 300 000 14 400 000 مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 000 000 100 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

--- 264 460 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211
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الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

1 000 000 364 460 مجموع المشروع : 90 

333 456 880 383 264 460 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

بناء سد تامري 10 490

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

59 000 000 1 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

1 121 000 000 19 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

1 180 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 10 

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 20 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- 10 000 000 مصاريف نزع الملكية 11 811

--- 1 000 000 احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

11 000 000 مجموع المشروع : 20 

تعلية سد المختار السوسي 30 490

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 17 8211

55 500 000 2 600 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

680 000 000 70 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

159 000 000 1 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

894 500 000 73 600 000 مجموع المشروع : 30 

بناء سد سيدي عبد الله 40 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

4 645 000 6 600 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

71 000 000 30 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

75 645 000 36 600 000 مجموع المشروع : 40 

إنشاء سد كبير 50 630

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

مجموع المشروع : 50 

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

2 500 000 200 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

20 000 000 12 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- 623 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

22 500 000 12 823 000 مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 800 000 600 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

38 723 200 15 500 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

40 523 200 16 100 000 مجموع المشروع : 90 

2 213 168 200 170 123 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

إنجاز سد فاصك  10 630

منشآت عامة 10 

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

19 868 570 11 800 000 دراسات ومراقبة األشغال 20 833

761 000 000 200 038 547 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

42 231 240 10 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

823 099 810 221 838 547 مجموع المشروع : 10 

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 20 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- --- مصاريف نزع الملكية 11 811

--- --- احتالل مؤقت لألراضي 12 811
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء األراضي 13 811

مجموع المشروع : 20 

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

1 770 000 4 230 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

12 314 000 21 380 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

5 000 000 30 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

19 084 000 25 640 000 مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 500 000 900 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

30 900 000 9 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

32 400 000 9 900 000 مجموع المشروع : 90 

874 583 810 257 378 547 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 20 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- --- مصاريف نزع الملكية 11 811

--- --- احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

مجموع المشروع : 20 

إنشاء سد الساقية الحمراء 30 630

منشآت عامة 10

--- --- تزويد بالماء والطاقة الكهربائية 11 832
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- الربط السلكي واالسلكي 12 8323

--- --- الحي االدارية السكنى و مرافقها 13 8211

--- --- أشغال الربط الطرقي 14 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 15 882

--- --- أشغال التهيئة للحقيقة 16 872

--- --- شراء األراضي 17 811

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 18 8211

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 20 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 30 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 40 8331

--- --- دفع لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنجاز 
أشغال تحويل الخطوط الكهربائية العابرة لموقع سد الساقية الحمراء 50 7511

مجموع المشروع : 30 

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

300 000 10 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

154 000 000 117 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

11 000 000 5 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

--- --- دفع لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنجاز 
أشغال تحويل الخطوط الكهربائية العابرة لموقع سد الساقية الحمراء 84 7511

165 300 000 132 000 000 مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 200 000 500 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

21 800 000 5 300 000 أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

23 000 000 5 800 000 مجموع المشروع : 90 

188 300 000 137 800 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

نزع الملكية، إقتناء األراضي ومصاريف مختلفة 20 630

نفقات متعلقة بنزع الملكية 10

--- --- مصاريف نزع الملكية 11 811

--- --- احتالل مؤقت لألراضي 12 811

--- --- اقتناء األراضي 13 811

مجموع المشروع : 20 

بناء منشآت هيدرو مائية 80 630

10 000 000 6 000 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات مختلفة 80 

--- --- أشغال الربط الطرقي 81 8311

--- --- دراسات الربط الطرقي 82 882

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 83 836

10 000 000 6 000 000 مجموع المشروع : 80 

إعداد مجاري المياه والوقاية من الفيضانات 90 630

1 000 000 100 000 دراسات ومراقبة األشغال 10 833

--- --- أشغال الهندسة المدنية ومأل األثقاب والضخ 20 8324

--- --- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية 30 8331

--- --- اقتناء عتاد األشغال العمومية 40 841

--- --- أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية 50 8211

شراء العتاد للبناء 60 

--- --- شراء عتاد البناء 63 841

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة 80 

--- --- أشغال بواسطة المقاولة 82 836

--- --- عموالت بالعملة االجنبية المتعلقة بالهبات 90 632

1 000 000 100 000 مجموع المشروع : 90 

11 000 000 6 100 000 مجموع الجهة : 12

17 231 000 000 4 058 000 000 مجموع البرنامج : 601

33 750 000 000 8 584 375 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.17.000
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قانون المالية لسنة 2021 

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

ميزانية التسيير

1 517 509 000 الموظفون و األعوان.................................

2 454 331 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

11 383 950 000 اعتمادات األداء.......................................

8 445 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2022 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.1.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم وخدمات متنوعة 430

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

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

604 350 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

11 915 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

78 026 000 إسهام في أنظمة التقاعد 13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- المستخدمون التقنيون ومستخدمو اإلشراف 22 112

--- العمال الدائمون 23 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 24 113

--- أجور المستخدمين المياومين 25 113

314 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

--- تعويض عن التنصيب 51 1229

174 000 مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

--- منح ومكافآت الوالدة 53 142

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

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

7 000 مكافآت للسائقين 61 123

75 000 تعويضات عن الصندوق 62 123

800 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 70 1221

695 661 000 مجموع المشروع : 10 

695 661 000 مجموع الجهة : 00

695 661 000 مجموع البرنامج : 430

دعم ومصالح متعددة  440

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

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

483 360 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

10 190 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

63 142 000 مساهمات الدولة في اطار 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

1 500 000 أجور المستخدمين المياومين 24 113
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.1.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 30 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 40 

--- تعويض عن التنصيب 41 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 42 143

150 000 منح ومكافآت الوالدة 43 142

6 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 44 1229

تعويضات عن االخطار واالعباء 50 

--- مكافآت للسائقين 51 123

50 000 تعويضات عن الصندوق 52 123

200 000 تعويضات عن األخطار واألعباء لألعوان المياه والغابات 53 123

250 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 60 1221

20 150 000 التعويضات الخاصة بالموظفين التقنيين للمياه والغابات 70 129

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 80 129

350 000 أجرة متطوعي كتائب السالم 90 119

579 348 000 مجموع المشروع : 10 

579 348 000 مجموع الجهة : 00

579 348 000 مجموع البرنامج : 440

قيادة وحكامة 450

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

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

211 067 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

4 244 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

26 828 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 30 113

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 50 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 60 

10 000 تعويض عن التنصيب 61 1229

70 000 مساعدة استثنائية عن السكن 62 143

100 000 منح ومكافآت الوالدة 63 142

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 64 1229

4 000 مكافأة عن اللباس 65 1222

169 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 66 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 70 

4 000 مكافآت للسائقين 71 123

2 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 72 125
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.1.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

2 000 تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 73 124

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 80 129

242 500 000 مجموع المشروع : 10 

242 500 000 مجموع الجهة : 00

242 500 000 مجموع البرنامج : 450

1 517 509 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.20.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تطوير السالسل المنتجة 415

المصالح المشتركة 00

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 10 421

60 000 000 إعانة التسيير لفائدة وكالة التنمية الفالحية 10 5511

90 000 000 إعانة للغرف الفالحية واتحاداتها 20 5511

--- اعانة التسيير لفئدة الهيئة الوطنية لالطباء البيطريين 30 572

--- إعانة للشركة الوطنية لتنمية تربية الماشية 40 5111

354 000 000 إعانة التسيير لفائدة المكتب الوطني لالستشارة الفالحية 50 5511

504 000 000 مجموع المشروع : 10 

الفالحة التضامنية- الركيزة الثانية 20 421

2 500 000 شراء األدوات الصغيرة ولوازم فالحية 10 391

نفقات الدعم 20 

--- مصاريف تكوين وزيارة الفالحين 21 454

500 000 شراء األكياس ومواد التلفيف 22 399

--- تغذية الحيوانات 23 312

--- مصاريف النشر والطبع 24 351

--- مصاريف تحاليل المختبر 25 499

--- مصاريف االشهار 26 461

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 30 36

مصاريف المدارسات و التظاهرات 40 

500 000 مصاريف تنظيم مباريات مربي الماشية ومكافأتهم 41 462

500 000 مصاريف تنظيم المعارض والتظاهرات الفالحية 42 461

--- مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية 43 462

--- دفع لفادة الجمعيات والمنظمات المهنية برسم تنظيم المعارض والمباريات والتظاهرات الفالحية 44 571

--- مصاريف نقل المواد 45 4219

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 50 451

4 000 000 مجموع المشروع : 20 

دعم المهام 30 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 11 351

نفقات الموظفين 20 

--- مصاريف سفر الفالحين في المغرب 21 499

شراء األمتعة والخدمات 30 

375 500 شراء األزوط السائل 31 331

1 700 000 شراء المواد الكيميائية واألسمدة 32 36

608 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 33 461

2 124 500 شراء األدوات الصغيرة ولوازم فالحية 34 391

600 000 شراء لوازم تقنية لتلقيح وتوليد الحيوانات 35 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

945 375 مصاريف النشر والطبع 36 351

نفقات أخرى 40 

35 000 شراء المدخالت الفالحية 41 369

300 000 اصالح وصيانة العتاد التقني 42 4132

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 43 461

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 44 4131

1 000 000 مصاريف تحاليل المختبر 45 499

--- مصاريف تنشيط الندوات 46 454

920 000 مصاريف نقل المواد 47 4219

دراسات و تداريب و تكوين و اتفاقيات و مساعدة تقنية 50 

--- مصاريف التكوين والتداريب 51 454

754 625 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 52 454

--- مصاريف تكوين وزيارة الفالحين 53 454

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 54 451

3 500 000 مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 55 459

مصاريف المدارسات و التظاهرات 60 

--- مصاريف تنظيم مباريات مربي الماشية ومكافأتهم 61 462

--- مصاريف تنظيم المعارض والتظاهرات الفالحية 62 461

--- مصاريف تنظيم المعارض والمباريات 63 462

237 000 مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات 64 461

2 000 000 دفع لفادة الجمعيات والمنظمات المهنية برسم تنظيم المعارض والمباريات والتظاهرات الفالحية 65 571

1 500 000 شراء األكياس ومواد التلفيف 66 399

4 400 000 مصاريف ابتكار الملصقات و انتاج و اداعة الومضات السمعية البصرية 67 461

21 000 000 مجموع المشروع : 30 

529 000 000 مجموع الجهة : 00

529 000 000 مجموع البرنامج : 415

تعليم و تكوين و بحث 416

المصالح المشتركة 00

التعليم الفالحي العالي 10 421

208 000 000 إعانة التسيير لفائدة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 10 5511

65 000 000 إعانة التسيير للمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس 20 5511

10 000 000 إعانة لمعهد األمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التدبير و التسويق الفالحي 30 5511

283 000 000 مجموع المشروع : 10 

البحث الزراعي 20 482

190 000 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد الوطني للبحث الزراعي 10 5511

190 000 000 مجموع المشروع : 20 

796



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم المهام 30 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

900 000 شراء لوازم مدرسية وتربوية 11 359

600 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 12 351

700 000 لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر 13 353

1 000 000 اشتراك وتوثيق 14 352

1 140 000 شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 15 353

شراء األمتعة والخدمات 20 

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 21 471

1 260 000 شراء الوقود والزيوت 22 331

512 300 تغذية الحيوانات 23 312

125 700 شراء مالبس مدنية وعسكرية للتالميذ 24 349

820 000 شراء مواد الصيانة 25 363

594 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 26 461

--- اكتراء األروقة 27 4414

7 340 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 28 499

1 150 000 شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة 29 36

نفقات أخرى 30 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

910 000 اصالح وصيانة العتاد التقني 32 4132

1 000 000 مصاريف ابتكار الملصقات و انتاج و اداعة الومضات السمعية البصرية 33 461

600 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 34 4131

40 000 مستحقات مياه الري 35 333

128 000 صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 36 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمى و التربوى والسمعي البصري 37 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 38 4133

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 39 4134

10 000 000 المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 40 572

دراسات و تداريب و تكوين و اتفاقيات و مساعدة تقنية 50 

--- مصاريف التكوين والتداريب 51 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 52 454

4 000 000 مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 53 454

--- أتعاب 54 455

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 55 451

2 500 000 مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق 56 459

مصاريف المدارسات و التظاهرات 60 

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

2 000 000 مصاريف تنظيم المعارض والتظاهرات الفالحية 62 461
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

230 000 مصاريف تنظيم ايام وتظاهرات مدرسية وتربوية 63 459

900 000 جوائز الفائزين بجائزة الحسن الثاني الكبرى لإلبتكار و البحث الزراعي 64 589

--- دفع لفادة الجمعيات والمنظمات المهنية برسم تنظيم المعارض والمباريات والتظاهرات الفالحية 65 571

--- صيانة واصالح عتاد الداخليات 70 419

1 050 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 80 399

--- صيانة واصالح المساكن االدارية 90 4112

39 500 000 مجموع المشروع : 30 

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 40 490

منحومصاريف ملحقة 10 

14 000 000 منح للدراسة بالمغرب و الخارج (1 11 582

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 12 4211

--- مصاريف التمدرس 13 589

--- تعويضات التدريب 14 454

500 000 شراء مواد الصيانة 20 363

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 30 434

عتاد تقني وأداوات 40 

--- شراء العتاد التقني واألدوات 41 84

9 000 صيانة واصالح العتاد واألدوات 42 4132

--- شراء عتاد الرمي 43 399

70 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 44 879

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 50 

--- شراء األثاث والمعدات التعليمية 51 879

--- شراء لوازم المكتب 52 351

--- شراء لوازم مدرسية وتربوية 53 359

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري 54 353

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب والعتاد التربوي 55 4134

مصاريف اإلستغالل 60 

--- شراء الحيوانات 61 873

510 000 تغذية الحيوانات 62 312

34 000 شراء اللوازم لإلستغالل الفالحي 63 399

225 000 عالجات طبية وبيطرية 64 492

70 000 المواد الصيدلية والبيطرية 65 361

500 000 مصاريف التأمين 66 4932

5 000 صيانة االسراج 67 419

5 700 شراء الصفائح 68 399

--- شراء الذخائر 69 86

مصاريف الداخليات 70 

--- شراء عتاد المطبخ 71 849
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

46 000 صيانة واصالح عتاد الداخليات 72 419

21 429 300 مصاريف أجر الخدمات الخاصة بالمطعم 73 499

680 000 شراء المحروقات 74 339

85 000 شراء مواد التنظيف 75 363

--- شراء اللوازم 76 353

28 000 مصاريف غسل الثياب 77 491

--- شراء أثاث ومعدات الداخلية  78 879

--- شراء عتاد التخييم 79 879

(مصاريف التداريب و استكمال التكوين و المهامات و المدارسات و االحتفاالت 80 

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 81 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 82 4211

--- مصاريف االستقباالت 83 471

60 000 مصاريف تنظيم التظاهرات الرياضية 84 499

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 85 4212

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 86 454

1 700 000 مصاريف الدروس والتصحيح واألتعاب 87 454

2 023 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 88 4221

20 000 تعويضات المهمة بالخارج 89 4222

إعانة 90 

2 800 000 إعانة لمعهد التقنيين المختصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 91 5512

2 900 000 إعانة للمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 92 5512

1 750 000 إعانة للمعهد التقني الفالحي للشاوية بواد النعناع 93 5512

2 000 000 إعانة للمعهد التقني الفالحي بتيفلت 94 5512

2 100 000 إعانة للمعهد التقني بساهل بوطاهر 95 5512

2 500 000 إعانة التسيير لفائدة المدرسة الفالحية بتمارة 96 5512

5 250 000 إعانة للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 97 5512

11 700 000 إعانة التسيير لفائدة مصلحة الثانويات الفالحية 98 5512

73 000 000 مجموع المشروع : 40 

دعم المقاوالت الفالحية النسوية 50 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

مجموع المشروع : 50 

دعم تكوين المساجين 60 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

مجموع المشروع : 60 

585 500 000 مجموع الجهة : 00

585 500 000 مجموع البرنامج : 416
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية 417

المصالح المشتركة 00

إعانات و تحويالت 10 490

560 000 000 إعانة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية 10 5511

560 000 000 مجموع المشروع : 10 

560 000 000 مجموع الجهة : 00

560 000 000 مجموع البرنامج : 417

ري و تهيئة الفضاءات الفالحية 418

المصالح المشتركة 00

تهيئة المجاالت الفالحية بمناطق المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 10 421

168 000 000 إعانة التسيير لفائدة المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 10 5511

168 000 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

30 000 شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر 11 351

150 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 12 353

10 000 شراء الوثائق وطبع االضبارات 13 352

--- اشتراك وتوثيق 14 352

100 000 لوازم للعتاد العلمي والمعلومياتي 15 353

100 000 مصاريف النشر والطبع 16 351

150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 17 351

نفقات الموظفين 20 

600 000 مصاريف سفر الفالحين في المغرب 21 499

8 865 000 تعويضات عن االحتالل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق 22 4411

شراء األمتعة والخدمات 30 

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 31 471

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- شراء قطع الغيار والمطاطيات 33 371

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 34 391

100 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 35 361

100 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 36 461

15 000 شراء األكياس ومواد التلفيف 37 399

--- شراء المواد البيطرية 38 361

نفقات أخرى 40 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

40 000 اصالح وصيانة العتاد التقني 42 4132

400 000 مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 43 461

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 44 4131
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الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

40 000 مستحقات مياه الري 45 333

--- شراء الخرائط والصور الجوية وصوراألقمار االصطناعية 46 351

500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 47 4221

100 000 مصاريف ابتكار الملصقات و انتاج و اداعة الومضات السمعية البصرية 48 461

--- مصاريف التوثيق و حفظ الربائد والتطهير 49 359

مصاريف التكوين وتنظيم التظاهرات والمشاركة فيها 50 

--- مصاريف التكوين والتداريب 51 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 52 454

--- مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفالحية 53 454

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 54 454

600 000 مصاريف تنظيم المعارض والتظاهرات الفالحية 55 461

--- مصاريف تكوين وزيارة الفالحين 56 454

--- مصاريف تنظيم مباريات مربي الماشية ومكافأتهم 57 462

--- مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية 58 462

--- دفع لفادة الجمعيات والمنظمات المهنية برسم تنظيم المعارض والمباريات والتظاهرات الفالحية 59 571

6 500 000 تعويضات لحماية المراعي 60 589

600 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 70 499

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 80 451

200 000 مصاريف المراقبة والتقييم 90 499

19 200 000 مجموع المشروع : 20 

187 200 000 مجموع الجهة : 00

187 200 000 مجموع البرنامج : 418

تطوير المجال القروي و المناطق الجبلية  419

المصالح المشتركة 00

تنمية مناطق الواحات وشجر األركان 10 422

60 000 000 إعانة التسيير لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان 10 5511

60 000 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 860

مصاريف التكوين وتنظيم التظاهرات والمشاركة فيها 10

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 11 454

--- مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفالحية 12 454

--- مصاريف تكوين وزيارة الفالحين 13 454

--- مصاريف سفر الفالحين في المغرب 14 4211

شراء األمتعة 20

100 000 مصاريف تحاليل المختبر 21 499

400 000 شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر 22 351

200 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 23 353

--- شراء األدوات الصغيرة ولوازم فالحية 24 391
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الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 30 4221

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 40 451

300 000 شراء المواد البيطرية 50 361

1 000 000 مجموع المشروع : 20 

61 000 000 مجموع الجهة : 00

61 000 000 مجموع البرنامج : 419

حماية وتأمين الملك الغابوي  421

المصالح المشتركة 00

الحراسة الغابوية 10 422

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 10 499

50 000 شراء اللباس 20 342

--- شراء لوازم ركوب الخيل 30 343

50 000 مجموع المشروع : 10 

50 000 مجموع الجهة : 00

50 000 مجموع البرنامج : 421

التهيئة والتنمية الغابوية  422

المصالح المشتركة 00

تثمين المنتوجات الفالحية 10 422

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 00

مجموع البرنامج : 422

محاربة التصحر و المحافظة على الطبيعة  423

المصالح المشتركة 00

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

--- شراء مأطورات لإلشارة 10 399

--- مصاريف ابتكار و نشر و إنتاج كتيبات و كراسات 20 461

--- مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات 30 352

--- أتعاب المهندسين المعماريين 40 889

--- دفع لفائدة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة "المنتزه الوطني لسوس ماسة 50 5512

مجموع المشروع : 10 

محاربة الحرائق وصحة الغابات 20 422

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 10 4132

مجموع المشروع : 20 

حماية االحواض المائية 30 490

--- شراء المواد 10 399

--- مصاريف تنظيم المناظرات والندوات 20 454

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459
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الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل المواد 40 4219

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 00

مجموع البرنامج : 423

تطوير الصيد واألحياء البحرية وتثمين الموارد 424

المصالح المشتركة 00

حماية الثروات السمكية وتطوير الصيد واألحياء البحرية 10 

حماية الثروات السمكية (1) 11 423

19 400 000 إعانة لفائدة قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 20 5512

19 400 000 مجموع المشروع : 11 

دراسات حول قطاع الصيد البحري 12 423

--- دراسات ومساعدات 10 451

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 20 454

--- مصاريف مالية 30 64

مجموع المشروع : 12 

المساهمة واإلكتتاب في المنظمات الدولية ـ اكتتابات إلزامية ـ 13 490

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب 10 591

400 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج 20 591

400 000 مجموع المشروع : 13 

مراقبة الصيد 20 

الحراسة البحرية 21 423

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 10 4132

812 000 رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 20 431

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 31 4211

--- تعويضات كيلومترية 32 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 33 4221

2 825 000 تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 34 121

دراسات 40 

--- دراسات عامة 41 451

--- دراسات معلومياتية 42 453

--- مصاريف التدقيق و التقييم 43 459

نفقات مختلفة 50 

40 000 صيانة وإصالح الطرادات 51 4131

35 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

--- مصاريف التأمين 53 4932

--- شراءالمالبس وبذالت الوقاية 54 349
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الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 55 454

3 712 000 مجموع المشروع : 21 

تثمين المنتوج البحري 30 

مساعدة الوحدات الصناعية 31 490

--- دراسات و مساعدة تقنية 10 571

75 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 20 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 30 461

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 40 399

--- اشتراك وتوثيق وطبع 50 352

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي والبرامج والبرانيم المعلوماتية 60 4133

75 000 مجموع المشروع : 31 

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 40 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 41 490

--- ضرائب ورسوم 10 2

--- مصاريف رخصة البناء 20 499

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 30 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 40 499

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 50

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 51 4132

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 52 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 53 4134

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 54 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 55 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 56 4133

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 57 4132

مجموع المشروع : 41 

23 587 000 مجموع الجهة : 00

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

حماية الثروات السمكية وتطوير الصيد واألحياء البحرية 10 

حماية الثروات السمكية (1) 11 423

20 000 000 إعانة التسيير لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية 10 5511

20 000 000 مجموع المشروع : 11 

20 000 000 مجموع الجهة : 04

جهة الدار البيضاء- سطات 06

حماية الثروات السمكية وتطوير الصيد واألحياء البحرية 10 

حماية الثروات السمكية (1) 11 423

125 183 000 اعانة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 10 5511
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الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مساهمة واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 20 

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب 21 591

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج 22 591

1 300 000 إعانة مركز معلومات التسويق الخدمات االستشارية للمنتجات السنكية في المنطقة 
العربية(أنفوسمك 23 599

126 483 000 مجموع المشروع : 11 

إنعاش الصيد الساحلي (1) 12 423

20 000 000 إعانة االستغالل لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري 10 5511

20 000 000 مجموع المشروع : 12 

146 483 000 مجموع الجهة : 06

190 070 000 مجموع البرنامج : 424

التاهيل، الترقية االجتماعية والمهنية وسالمة رجال البحر 425

المصالح المشتركة 00

الترقية االجتماعية والمهنية لقطاع الصيد البحري 10 

اإلنعاش اإلجتماعي المهني 11 490

--- منح الدراسات في الخارج 10 582

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 20 461

--- دراسات و مساعدة تقنية 30 571

--- تعويضات األتعاب لرجال التعليم 40 121

--- تعويضات التدريب 50 454

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 60 4221

60 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 70 454

--- مصاريف التكوين 80 454

100 000 اشتراك وتوثيق وطبع 90 352

160 000 مجموع المشروع : 11 

البحث وإنقاذ األرواح البشرية في البحر 20 

اغاثة بحرية 21 423

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 10 4111

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 20 461

--- دراسات و مساعدة تقنية 30 571

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 40 471

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 50 4132

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 60 4221

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 70 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 80 471

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 90 461

مجموع المشروع : 21 
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الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 30 

دعم المهام 31 490

--- مصاريف التدريب و التكوين 10 454

40 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

40 000 اشتراك وتوثيق وطبع 40 352

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 50 461

--- دراسات و مساعدة تقنية 60 571

نقل وتنقل 70 

935 000 تعويضات األتعاب 71 454

3 819 500 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 72 4221

359 300 تعويضات كيلومترية 73 4214

62 700 نقل الموظفين داخل المملكة 74 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 75 4212

100 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 90 461

5 356 500 مجموع المشروع : 31 

المشاركة في برنامج التعاون 40 490

نفقات متعلقة بمحاربة األمية 10 

--- دفع لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة األمية 11 5511

--- مصاريف تنمية عروض التكوين لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة والجمعيات المهنية 12 459

--- تكوين وتدعيم الكفاءات 13 454

--- نفقات نشر المؤلفات والمجالت ونشرات االتصال 14 461

مجموع المشروع : 40 

5 516 500 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تحويالت لفائدة مؤسسات التكوين 11 490

2 470 000 اعانة لفائدة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 10 5512

2 460 000 اعانة لفائدة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة 20 5512

4 930 000 مجموع المشروع : 11 

تسيير مركز التأهيل المهني البحري بطنجة 12 490

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 10 4111

نقل وتنقل 20 

90 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 21 4221

5 900 تعويضات كيلومترية 22 4214

2 100 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 23 4211

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 31 353
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الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

10 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

10 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 34 353

28 000 شراء مواد التحف لألشغال التطبيقية 35 341

3 500 شراء مواد الصيانة 36 363

7 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 37 328

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 38 4133

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 39 399

حظيرة السيارات 40 

5 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

7 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

3 500 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- شراء المواد الصيدلية 50 361

51 000 شراء المعدات واألدوات 60 399

--- مصاريف ملء المطفآت 70 369

رسوم وإتاوات 80 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 81 434

15 000 مستحقات الماء 82 333

15 000 مستحقات الكهرباء 83 332

20 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 84 431

نفقات مختلفة 90 

--- اشتراك وتوثيق 91 352

46 190 تعويضات األتعاب لرجال التعليم 92 121

810 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 93 471

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 94 359

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 95 461

100 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 96 499

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 97 434

10 000 صيانة المساحات الخضراء 98 419

430 000 مجموع المشروع : 12 

5 360 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تسيير مركز التأهيل المهني البحري للناضور 11 490

30 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 10 4111

نقل وتنقل 20 

70 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 21 4221
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

8 500 تعويضات كيلومترية 22 4214

1 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 23 4211

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

7 500 مصاريف ملء المطفآت 31 369

3 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

7 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 34 353

10 800 شراء مواد التحف لألشغال التطبيقية 35 341

5 000 شراء مواد الصيانة 36 363

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 37 399

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 38 4133

2 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 39 328

حظيرة السيارات 40 

3 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

18 200 شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

6 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

3 000 شراء المواد الصيدلية 50 361

5 000 لباس التالميذ 60 342

--- شراء عتاد الداخليات 70 849

رسوم وإتاوات 80 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 81 434

5 000 مستحقات الماء 82 333

5 000 مستحقات الكهرباء 83 332

21 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 84 431

نفقات مختلفة 90 

3 500 اشتراك وتوثيق 91 352

13 000 تعويضات األتعاب لرجال التعليم 92 121

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 93 471

--- مصاريف تأمين السيارات 94 4931

4 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 95 461

130 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 96 499

--- شراء المعدات واألدوات 97 399

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 98 359

28 000 صيانة المساحات الخضراء 99 419

390 000 مجموع المشروع : 11 

390 000 مجموع الجهة : 02
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تسيير مركز التأهيل المهني البحري بالدارالبيضاء 11 490

24 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 10 4111

نقل وتنقل 20 

103 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 21 4221

600 تعويضات كيلومترية 22 4214

2 400 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 23 4211

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- مصاريف ملء المطفآت 31 369

4 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

4 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 34 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 35 4133

5 000 شراء مواد الصيانة 36 363

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 37 328

--- شراء مواد التحف لألشغال التطبيقية 38 341

حظيرة السيارات 40 

12 100 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

18 900 شراء الوقود والزيوت 42 331

7 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

3 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- شراء المواد الصيدلية 50 361

65 000 شراء المعدات واألدوات 60 399

رسوم وإتاوات 70

--- مستحقات الماء 71 333

--- مستحقات الكهرباء 72 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 73 434

9 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 74 431

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 80 399

نفقات مختلفة 90 

--- اشتراك وتوثيق 91 352

--- تعويضات األتعاب لرجال التعليم 92 121

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 93 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 94 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 95 461

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 96 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

10 000 مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 97 359

268 000 مجموع المشروع : 11 

268 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تحويالت لفائدة مؤسسات التكوين 11 490

2 444 000 اعانة لفائدة معهد التكنولوجيا للصيد البحري -اسفي 10 5512

2 444 000 مجموع المشروع : 11 

تسيير مركز التأهيل المهني البحري بالصويرة  12 490

20 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 10 4111

نقل وتنقل 20 

45 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 21 4221

6 500 تعويضات كيلومترية 22 4214

1 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 23 4211

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

4 000 مصاريف ملء المطفآت 31 369

3 200 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 33 4133

4 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 34 353

6 500 شراء مواد التحف لألشغال التطبيقية 35 341

4 000 شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 37 399

4 000 شراء مواد الصيانة 38 363

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 39 328

حظيرة السيارات 40 

3 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

3 500 شراء الوقود والزيوت 42 331

750 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

1 050 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- شراء المواد الصيدلية 50 361

--- لباس التالميذ 60 342

--- شراء عتاد الداخليات 70 849

رسوم وإتاوات 80 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 81 434

8 000 مستحقات الماء 82 333

9 000 مستحقات الكهرباء 83 332

15 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 84 431
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 90 

--- اشتراك وتوثيق 91 352

42 130 تعويضات األتعاب لرجال التعليم 92 121

870 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 93 471

--- مصاريف تأمين السيارات 94 4931

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 95 461

126 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 96 499

--- شراء المعدات واألدوات 97 399

7 000 مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 98 359

--- صيانة المساحات الخضراء 99 419

315 000 مجموع المشروع : 12 

2 759 000 مجموع الجهة : 07

جهة سوس - ماسة 09

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تحويالت لفائدة مؤسسات التكوين 11 490

4 442 000 اعانة لفائدة المعهد العالي للصيد البحري 10 5512

4 442 000 مجموع المشروع : 11 

تسيير مركز التأهيل المهني اليحري بأكادير 12 490

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 10 4111

نقل وتنقل 20 

64 095 تعويضات التنقل داخل المملكة 21 4221

9 500 تعويضات كيلومترية 22 4214

1 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 23 4211

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- مصاريف ملء المطفآت 31 369

6 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- شراء مواد الصيانة 33 363

6 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 34 353

2 500 شراء مواد التحف لألشغال التطبيقية 35 341

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 37 399

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 38 4133

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 39 328

حظيرة السيارات 40 

2 500 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

3 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

805 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

1 100 مصاريف تأمين السيارات 44 4931
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء المواد الصيدلية 50 361

--- لباس التالميذ 60 342

10 000 شراء عتاد الداخليات 70 849

رسوم وإتاوات 80 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 81 434

--- مستحقات الماء 82 333

--- مستحقات الكهرباء 83 332

24 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 84 431

نفقات مختلفة 90 

--- اشتراك وتوثيق 91 352

61 100 تعويضات األتعاب لرجال التعليم 92 121

900 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 93 471

--- مصاريف تأمين السيارات 94 4931

5 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 95 461

110 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 96 499

--- شراء المعدات واألدوات 97 399

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 98 359

--- صيانة المساحات الخضراء 99 419

348 000 مجموع المشروع : 12 

4 790 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تحويالت لفائدة مؤسسات التكوين 11 490

2 500 000 اعانة لفائدة معهد التكنولوجيا للصيد البحري -طانطان 10 5512

2 500 000 مجموع المشروع : 11 

تسيير مركز التأهيل المهني البحري بسيدي إفني  12 490

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 10 4111

نقل وتنقل 20 

50 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 21 4221

12 100 تعويضات كيلومترية 22 4214

900 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 23 4211

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- مصاريف ملء المطفآت 31 369

10 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

3 050 شراء مواد الصيانة لآلليات 33 369

4 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 34 353

21 500 شراء مواد التحف لألشغال التطبيقية 35 341

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 37 399

--- شراء مواد الصيانة 38 363

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 39 328

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

3 500 شراء الوقود والزيوت 42 331

850 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

1 100 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- شراء المواد الصيدلية 50 361

--- لباس التالميذ 60 342

--- شراء عتاد الداخليات 70 849

رسوم وإتاوات 80 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 81 434

9 000 مستحقات الماء 82 333

10 000 مستحقات الكهرباء 83 332

12 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 84 431

نفقات مختلفة 90 

--- اشتراك وتوثيق 91 352

45 000 تعويضات األتعاب لرجال التعليم 92 121

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 93 471

--- مصاريف تأمين السيارات 94 4931

22 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 95 461

120 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 96 499

15 000 شراء المعدات واألدوات 97 399

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 98 359

10 000 صيانة المساحات الخضراء 99 419

350 000 مجموع المشروع : 12 

2 850 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تحويالت لفائدة مؤسسات التكوين 11 490

2 300 000 اعانة لفائدة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون 10 5512

2 300 000 مجموع المشروع : 11 

تسيير مركز التأهيل المهني البحري ببوجدور 12 490

30 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 10 4111

نقل وتنقل 20 

60 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 21 4221

5 000 تعويضات كيلومترية 22 4214
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

3 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 23 4211

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- مصاريف ملء المطفآت 31 369

6 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

3 000 شراء مواد الصيانة 33 363

3 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 34 353

15 500 شراء مواد التحف لألشغال التطبيقية 35 341

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

3 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 37 399

3 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 38 4133

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 39 328

حظيرة السيارات 40 

2 500 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

7 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

1 500 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

1 300 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- شراء المواد الصيدلية 50 361

--- لباس التالميذ 60 342

--- شراء عتاد الداخليات 70 849

رسوم وإتاوات 80 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 81 434

--- مستحقات الماء 82 333

28 000 مستحقات الكهرباء 83 332

9 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 84 431

نفقات مختلفة 90 

--- اشتراك وتوثيق 91 352

1 190 تعويضات األتعاب لرجال التعليم 92 121

810 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 93 471

--- مصاريف تأمين السيارات 94 4931

5 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 95 461

110 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 96 499

20 000 شراء المعدات واألدوات 97 399

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 98 359

15 000 صيانة المساحات الخضراء 99 419

332 800 مجموع المشروع : 12 

2 632 800 مجموع الجهة : 11
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تسيير مركز التأهيل المهني البحري بالداخلة 11 490

88 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 10 4111

نقل وتنقل 20 

120 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 21 4221

12 000 تعويضات كيلومترية 22 4214

6 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 23 4211

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

8 000 مصاريف ملء المطفآت 31 369

10 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 34 353

--- شراء عتاد معلومياتي 35 845

18 000 شراء مواد التحف لألشغال التطبيقية 36 341

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 37 399

--- شراء مواد الصيانة 38 363

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 39 328

حظيرة السيارات 40 

3 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

14 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

10 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- شراء المواد الصيدلية 50 361

--- لباس التالميذ 60 342

--- شراء عتاد الداخليات 70 849

رسوم وإتاوات 80 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 81 434

30 000 مستحقات الماء 82 333

45 000 مستحقات الكهرباء 83 332

25 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 84 431

نفقات مختلفة 90 

10 000 اشتراك وتوثيق 91 352

40 000 تعويضات األتعاب لرجال التعليم 92 121

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 93 471

15 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 95 461

131 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 96 499

--- شراء المعدات واألدوات 97 399
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 98 359

--- صيانة المساحات الخضراء 99 419

585 000 مجموع المشروع : 11 

585 000 مجموع الجهة : 12

25 151 300 مجموع البرنامج : 425

دعم وخدمات متنوعة 430

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

100 000 ضرائب ورسوم 11 2

3 300 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

15 000 مستحقات االحتالل المؤقت للملك العمومي 13 4411

2 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

30 000 تهيئة المنشأت الكهربائية 16 872

1 800 000 مصاريف التوثيق و حفظ الربائد والتطهير 17 359

29 000 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 18 499

500 000 صيانة واصالح المساكن االدارية 19 4112

رسوم وإتاوات 20 

9 200 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

300 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

5 000 000 مستحقات الماء 23 333

5 000 000 مستحقات الكهرباء 24 332

60 000 رسوم التسجيل و التنبر 25 24

1 500 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 26 25

2 000 000 مصاريف تأمين السيارات 27 4931

600 000 المصاريف القضائية وأتعاب المحامين 28 455

100 000 مصاريف رخص البناء والنهيئة 29 449

نفقات الموظفين 30 

255 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 31 4211

255 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 32 4212

300 000 تعويضات المهمة بالخارج 33 4222

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 34 4711

70 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 35 4221

100 000 لباس 36 342

10 000 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 37 573

--- المساهمة لمؤسسة محمد السادس لألعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين 38 573

--- تعويضات كيلومترية 39 4214
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

شراء األمتعة والخدمات 40 

691 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 41 471

2 400 000 شراء مواد الصيانة 42 363

5 000 000 شراء الوقود والزيوت 43 331

400 000 شراء المحروقات والغاز 44 334

100 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 45 399

2 515 125 اإلشهار والطبع واإلعالن 46 461

2 500 000 اشتراك وتوثيق 47 352

--- اكتراء السيارات 48 4421

200 000 مصاريف نقل البعثات األجنبية في اتجاه المغرب وانطالقا منه 49 4211

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 50 

3 200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 51 351

2 900 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 52 353

30 000 شراء اللوازم السمعية- البصرية 53 353

300 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 54 4134

500 000 مصاريف النشر والطبع 55 351

تحويالت 60 

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 61 5512

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 62 54

--- دفع لفائدة مركز الكفاءات للتغير المناخي 63 5113

--- دفع لفائدة الوكالة المغربية للتعاون الدولي 64 5513

13 000 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 65 591

--- دفع لفائدة الكنفدرالية المغربية للفالحة والتنمية القروية  66 572

نفقات أخرى 70 

3 365 125 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 71 584

--- مصاريف القضاء و التعويضات 72 459

3 400 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 73 4131

10 000 لوازم لعتاد المختبر 74 353

1 000 000 صيانة وإصالح اآلالت التقنية 75 4132

100 000 مصاريف الترجمة 76 459

--- شراء قطع الغيار والمطاطيات 77 371

5 400 000 مصاريف التدقيق و التقييم 78 459

1 300 000 مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 79 455

مصاريف المدارسات و التظاهرات 80 

--- المساهمة في تنظيم المعارض الفالحية 81 571

--- المساهمة في تنظيم المناظرة الوطنية للفالحة 82 571

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 83 471

200 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 84 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 90

86 750 مصاريف تسجيل الملكية الصناعية والتجارية 91 351

100 000 شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 92 361

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 93 472

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 94 451

--- مساعدة تقنية مرتبطة ببرنامج "انعاش المناطق القروية المغربية من خالل التشغيل و ريادة 
االعمال في القطاع الفالحي" 95 452

190 113 000 مجموع المشروع : 10 

السجل الفالحي 20 490

مصاريف النقل والتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات المهمة بالخارج 13 4222

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 14 4711

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 15 4221

شراء األمتعة والخدمات 20 

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 21 471

--- شراء الوقود والزيوت 22 331

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- نشر و إذاع و اتصال 24 461

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 30 

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

--- شراء لوازم معلومياتية 32 353

نفقات أخرى 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- أجر اليد العاملة للمقاولة 42 499

--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين 43 113

--- اكتراء السيارات 44 4421

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 45 431

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

مجموع المشروع : 20 

تنمية الموارد البشرية 30 490

--- إرجاع المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية 10 459

3 800 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 454

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 30 4711

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 40 471

500 000 مصاريف أجر الخدمات الخاصة بالمطعم 50 499

350 000 (مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات (1 60 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات أخرى 70

--- تعويضات التدريب 71 454

500 000 مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 72 454

500 000 أجر اليد العاملة للمقاولة 73 499

--- دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 74 452

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 75 361

200 000 إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 80 584

5 850 000 مجموع المشروع : 30 

بحوث احصائية 40 490

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

أبحاث 20 

--- شراء األكياس ومواد التلفيف 21 399

--- شراء الخرائط والصور الجوية وصوراألقمار االصطناعية 22 351

25 000 شراء األلبسة الخاصة وبذالت ومعدات الوقاية 23 342

425 000 مصاريف التغطية الجوية ومعالجة الصور 24 459

--- شراء أدوات صغيرة 25 391

100 000 مصاريف النشر والطبع 26 351

--- أجر اليد العاملة للمقاولة 27 499

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 28 451

3 850 000 استقصاءات احصائية 30 451

4 400 000 مجموع المشروع : 40 

نظم اإلعالم والتنظيم 50 490

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 10 353

2 900 000 اكتراء حق اإلستعمال و البرامج المعلوماتية 20 4423

3 480 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 30 4133

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 40 4132

--- صيانة وإصالح اآلالت التقنية 50 4132

20 000 مصاريف التدقيق و التقييم 60 459

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 70 454

1 200 000 مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 80 4423

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 90 451

7 600 000 مجموع المشروع : 50 

207 963 000 مجموع الجهة : 00

207 963 000 مجموع البرنامج : 430
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم ومصالح متعددة  440

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

500 000 ضرائب ورسوم 11 2

4 000 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

300 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

1 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 16 363

رسوم وإتاوات 20 

4 200 000 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

390 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

2 500 000 مستحقات الماء 24 333

3 200 000 مستحقات الكهرباء 25 332

نقل وتنقل 30 

135 000 نقل الموظفين داخل المملكة 31 4211

52 500 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 32 4212

45 000 تعويضات المهمة بالخارج 33 4222

30 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 34 4221

--- تعويضات كيلومترية 35 4214

--- مصاريف إقامة الخبراء األجانب بالمغرب 36 4711

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 37 121

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 38 4213

حظيرة السيارات 40 

1 400 000 شراء الوقود والزيوت 41 331

630 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 42 4131

1 650 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

1 335 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- شراء قطع الغيار والمطاطيات 45 371

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 50 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 52 351

500 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 53 4134

--- شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 54 353

--- مصاريف النشر والطبع 55 351
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 60 

139 650 اإلشهار والطبع واإلعالن 61 461

500 000 اشتراك وتوثيق 62 352

--- لباس األعوان 63 342

107 850 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 64 471

--- شراء لوازم تأريف الملك الغابوي 65 353

150 000 منشآت هاتفية 66 872

650 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 67 363

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 68 352

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 69 584

عتاد المعلوميات والبرامج 70 

--- شراء عتاد معلومياتي 71 845

--- صيانة المنظومات المعلوماتية 72 4133

--- مساعدة تقنية واستشارات 73 452

--- صيانة الشبكة 74 4123

نفقات أخرى 80 

4 000 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 81 499

400 000 مصاريف تنظيم وتصحيح االمتحانات والمباريات 82 454

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 83 454

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 84 573

5 000 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 85 573

--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين 86 113

200 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 87 399

--- اكتراء السيارات 88 4421

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

--- شراء المواد الصيدلية 90 361

63 285 000 مجموع المشروع : 10 

نظام االعالم، التعاون والجرد الغابوي 20 490

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 10 461

--- اكتراء األروقة 20 4414

--- شراء مأطورات لإلشارة 30 399

--- مصاريف وكاالت اإلتصال 40 461

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 50 461

--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 60 591

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 70 471

--- شراء الخرائط والصور الجوية وصوراألقمار االصطناعية 80 351
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح العتاد المعلوماتي وتحيين المنظومات المعلوماتية 90 4133

مجموع المشروع : 20 

63 285 000 مجموع الجهة : 00

63 285 000 مجموع البرنامج : 440

قيادة وحكامة 450

المصالح المشتركة 00

تهيئة وتجهز اإدارة 10 

بناء وتجهيز المصالح المركزية 11 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

670 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

1 050 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف رخصة البناء 14 499

30 000 اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

30 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

5 000 شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

20 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

3 875 000 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

250 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

598 000 مستحقات الماء 24 333

243 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352

--- شحن وتفريغ وعبور ومناولة وتخزين 29 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

350 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 31 4132

450 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

200 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

230 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

10 000 شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

500 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي والبرامج والبرانيم المعلوماتية 37 4133

280 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

حظيرة السيارات 40 

366 740 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

745 556 شراء الوقود والزيوت 42 331

72 955 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

244 070 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

225 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

180 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

305 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

3 800 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

180 000 تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

60 000 لباس األعوان 61 342

18 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

45 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

150 000 طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

350 000 اشتراك وتوثيق 65 352

5 000 شراء المحروقات والغاز 66 334

1 911 449 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

95 875 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

800 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- مصاريف تنظيم ومعالجة األرشيف 70 459

80 000 شراء المواد الغذائية 80 311

--- دراسات و مساعدة تقنية 90 571

18 425 645 مجموع المشروع : 11 

مساعدات وأعمال إجتماعية 12 490

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

350 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 30 584

شراء مواد الصيانة و التنظيف و التعقيم 40

--- شراء مواد النظافة والتطهير 41 369

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 42 363
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء مواد الصيانة 43 363

350 000 مجموع المشروع : 12 

التكوين المستمر 20 490

--- منح الدراسات في الخارج 10 582

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 20 461

--- دراسات و مساعدة تقنية 30 571

--- تعويضات األتعاب لرجال التعليم 40 121

--- تعويضات التدريب 50 454

300 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 60 4221

200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 70 454

500 000 مصاريف التكوين 80 454

--- اشتراك وتوثيق وطبع 90 352

1 000 000 مجموع المشروع : 20 

دعم المصالح الخارجية 30 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 31 490

--- اعانة التسيير لفائدة غرف الصيد البحري و فدراليتها 10 5511

مجموع المشروع : 31 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 32 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

400 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

3 300 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

130 000 مصاريف رخصة البناء 14 499

60 000 اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

--- 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

204 000 مستحقات الماء 24 333

620 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

20 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 31 4132

800 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

70 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

450 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

50 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

50 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461

704 951 شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

حظيرة السيارات 40 

180 660 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

850 944 شراء الوقود والزيوت 42 331

143 145 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

105 930 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

15 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

440 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

4 300 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

45 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

--- لباس األعوان 61 342

46 425 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

150 000 طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

--- اشتراك وتوثيق 65 352

--- شراء مواد النظافة والتطهير 66 369

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

5 200 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- شراء المواد الغذائية 70 311

2 000 000 المصاريف المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء 80 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 90 455

20 336 055 مجموع المشروع : 32 

40 111 700 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف رخصة البناء 14 499

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

--- 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- 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

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

--- لباس األعوان 61 342

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

--- اشتراك وتوثيق 65 352

--- شراء المحروقات والغاز 66 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- شراء المواد الغذائية 70 311

--- المصاريف المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء 80 499

مجموع المشروع : 11 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 12 490

1 000 000 إعانة التسيير لغرفة الصيد البحري المتوسطية 10 5511

1 000 000 مجموع المشروع : 12 

1 000 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف رخصة البناء 14 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

--- 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

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

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

--- لباس األعوان 61 342

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

--- اشتراك وتوثيق 65 352

--- شراء المحروقات والغاز 66 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- شراء المواد الغذائية 70 311

--- المصاريف المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء 80 499

مجموع المشروع : 11 

مجموع الجهة : 02

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف رخصة البناء 14 499

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

--- 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

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

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

--- لباس األعوان 61 342

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

--- اشتراك وتوثيق 65 352

--- شراء المحروقات والغاز 66 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- شراء المواد الغذائية 70 311
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- المصاريف المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء 80 499

مجموع المشروع : 11 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 12 490

1 000 000 إعانة التسير لفدراليات غرف الصيد البحري 10 5511

1 000 000 مجموع المشروع : 12 

1 000 000 مجموع الجهة : 04

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف رخصة البناء 14 499

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

--- 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

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

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

--- لباس األعوان 61 342

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

--- اشتراك وتوثيق 65 352

--- شراء المحروقات والغاز 66 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- شراء المواد الغذائية 70 311

--- المصاريف المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء 80 499

مجموع المشروع : 11 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 12 490

1 000 000 إعانة التسيير لغرفة الصيد البحري األطلسية الشمالية 10 5511

1 000 000 مجموع المشروع : 12 

1 000 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف رخصة البناء 14 499

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

--- 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

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
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

--- لباس األعوان 61 342

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

--- اشتراك وتوثيق 65 352

--- شراء المحروقات والغاز 66 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- شراء المواد الغذائية 70 311

--- المصاريف المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء 80 499

مجموع المشروع : 11 

مجموع الجهة : 07

جهة سوس - ماسة 09

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف رخصة البناء 14 499

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

--- 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

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

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

--- لباس األعوان 61 342

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

--- اشتراك وتوثيق 65 352

--- شراء المحروقات والغاز 66 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- شراء المواد الغذائية 70 311

--- المصاريف المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء 80 499

مجموع المشروع : 11 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 12 490

1 000 000 إعانة التسيير لغرفة الصيد البحري األطلسية الوسطى 10 5511

1 000 000 مجموع المشروع : 12 

1 000 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف رخصة البناء 14 499

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

--- 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

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

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

--- لباس األعوان 61 342

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

--- اشتراك وتوثيق 65 352

--- شراء المحروقات والغاز 66 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- شراء المواد الغذائية 70 311

--- المصاريف المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء 80 499

مجموع المشروع : 11 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف رخصة البناء 14 499

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

--- 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

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
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

--- لباس األعوان 61 342

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

--- اشتراك وتوثيق 65 352

--- شراء المحروقات والغاز 66 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- شراء المواد الغذائية 70 311

--- المصاريف المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء 80 499

مجموع المشروع : 11 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف رخصة البناء 14 499

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 15 4132

--- شراء مواد البناء 16 32

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

--- شراء المواد الكيميائية واألسمدة 18 36

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

رسوم وإتاوات 20 

--- 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر األقمار 
اإلصطناعية 26 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 28 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 38 461

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 39 399

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

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 58 4221

--- تعويضات عن الساعات اإلضافية لبعض الموظفين واالعوان المكول إليهم تحرير المحاضر 
والبحث ومعاينة المخالفات 59 121

نفقات مختلفة 60 

--- لباس األعوان 61 342

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 64 461

--- اشتراك وتوثيق 65 352

--- شراء المحروقات والغاز 66 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 68 454

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 69 499

--- شراء المواد الغذائية 70 311

--- المصاريف المترتبة عن االستغالل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء 80 499

مجموع المشروع : 11 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 12 490

1 000 000 إعانة التسيير لغرفة الصيد البحري األطلسية الجنوبية 10 5511

1 000 000 مجموع المشروع : 12 

1 000 000 مجموع الجهة : 12

45 111 700 مجموع البرنامج : 450

2 454 331 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.20.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تطوير السالسل المنتجة 415

المصالح المشتركة 00

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء األغراس والبذور 11 874

--- --- شراء البذور واألجنة 12 874

--- --- شراء الفحول 13 873

شراء العتاد 20 

--- --- شراء العتاد التقني لتلقيح وتوليد الحيوانات 21 849

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 22 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 23 842

--- --- شراء عتاد االستغالل 24 849

--- --- أعتدة أخرى 25 849

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 30 

--- --- أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس 31 836

8 190 000 17 000 000 أشغال صيانة المغروسات 32 836

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 33 839

--- --- شراء البذور واألغراس العلفية 34 874

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 35 839

--- --- تحديد األراضي الرعوية 36 836

تشييد وصيانة البنايات 40 

--- --- بناء مراكز تجميع الحليب 41 823

--- 14 400 000 تشييد بنايات تقنية 42 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 43 872

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 44 889

--- --- شراء خاليا النحل 50 873

--- 2 500 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 60 886

نفقات أخرى 70

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 71 772

--- --- دفع لفائدة المجالس الجهوية 72 762

--- --- دفع لفائدة المجالس االقليمية 73 762

--- --- دفع لفائدة المجاس الجماعية 74 762

--- --- دفع لفائدة المجالس البلدية 75 762

--- 3 500 000 000 (1)دفع لصندوق التنمية الفالحية 80 74

8 190 000 3 533 900 000 مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 10 889

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 20 772
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 30 886

مجموع المشروع : 20 

تطوير الفالحة التجارية 30 421

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 10 889

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 20 889

--- 4 000 000 دفع لفائدة وكاالت األحواض المائية برسم اتفاقية تثمين النفايات الفالحية 30 7511

--- 1 500 000 المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 40 772

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 50 886

5 500 000 مجموع المشروع : 30 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 40 421

37 000 000 51 150 000 إعانة التجهيز لفائدة وكالة التنمية الفالحية 10 7511

--- 6 760 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية واتحاداتها 20 7511

20 000 000 56 375 000 إعانة التجهيز لفائدة المكتب الوطني لالستشارة الفالحية 30 7511

57 000 000 114 285 000 مجموع المشروع : 40 

65 190 000 3 653 685 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 11 874

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 12 873

--- --- شراء الفحول 13 873

--- --- شراء األغراس والبذور 14 874

شراء العتاد 20 

--- 400 000 شراء عتاد تقني وفالحي 21 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 22 842

--- --- شراء عتاد االستغالل 23 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 24 84

أشغال التهيئة 30 

--- 2 914 000 أشغال تهيئة المباني التقنية 31 872

--- --- أشغال الغرس 32 836

--- --- أشغال التهيئة 33 872

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 40 772

ندوات وتداريب وتكوين 50 

--- --- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات 51 712

شراء األمتعة والخدمات 60 

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 61 889

3 314 000 مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

3 050 000 800 000 المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 10 772

شراء العتاد 20 

3 350 000 1 253 591 شراء عتاد تقني 21 846

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

4 590 000 2 315 181 أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

5 930 000 5 010 042 أشغال بناء المحالت 32 8211

--- --- شراء األراضي 33 811

1 806 000 1 763 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 34 886

18 726 000 11 141 814 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

1 800 000 200 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

141 410 771 75 660 976 أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء الحيوانات 32 873

--- 100 000 شراء البذور العلفية واألغذية 33 874

--- --- شراء خاليا النحل الفارغة  34 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

5 797 154 4 171 437 تشييد بنايات تقنية 41 823

400 000 100 000 أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

--- 290 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

23 114 410 10 374 281 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- 1 500 000 المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

3 055 070 3 923 446 أشغال المسالك 60 8312

3 944 468 3 813 633 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لللكوس 70 7511

--- --- شراء خاليا النحل 80 873

179 521 873 100 133 773 مجموع المشروع : 31 

برنامج دعم مخطط المغرب األخضر الممول من طرف الوكالة الفرنسية 
للتنمية 32 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- دراسات ضم األراضي 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 15 839

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء الحيوانات 32 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 33 874

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

1 420 127 1 637 588 تشييد بنايات تقنية 41 823

100 000 523 424 أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

1 436 312 175 320 شراء عتاد تقني 43 846

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 44 8511

نفقات الدعم 50 

20 650 480 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

800 000 133 894 أشغال المسالك 60 8312

3 777 089 2 950 226 مجموع المشروع : 32 

تنمية قطاع الزيتون لصالح صغار الفالحين 33 421

30 000 3 174 440 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 10 886

2 270 480 6 258 260 أشغال الغرس 20 836

3 428 417 9 471 583 أشغال االستصالح الفالحي المائي 30 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 40 836
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

9 828 619 4 996 832 أشغال المسالك 50 8312

7 850 000 150 000 شراء عتاد تقني 60 846

11 000 000 5 900 000 تشييد بنايات تقنية 70 823

34 407 516 29 951 115 مجموع المشروع : 33 

تطوير الفالحة التجارية 40 421

--- --- مساهمة في األشغال الخارجية للقطب الفالحي 10 7113

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 20 886

مجموع المشروع : 40 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 50 421

--- 5 600 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

5 600 000 مجموع المشروع : 50 

236 432 478 153 090 928 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء الفحول 11 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 12 874

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 13 873

--- --- شراء البذور واألجنة 14 874

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد تقني 21 846

--- --- شراء العتاد الفالحي 22 842

--- --- شراء عتاد االستغالل 23 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء العتاد التقني لتلقيح وتوليد الحيوانات 25 849

أشغال التهيئة القروية 30 

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 31 889

--- --- أشغال صيانة المغروسات 32 836

--- --- أشغال الغرس 33 836

تشييد وصيانة البنايات 40 

--- --- تهيئة وصيانة المباني 41 872

--- --- بناء مراكز تجميع الحليب 42 823

--- --- اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لملوية 50 7511

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 60 772

مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 10 772

846



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد 20 

4 350 000 2 250 000 شراء عتاد تقني 21 846

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

5 750 000 1 350 000 أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

1 000 000 400 000 أشغال بناء المحالت 32 8211

1 500 000 1 800 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 33 886

12 600 000 5 800 000 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

500 000 2 705 000 تهيئة المراعي الغابوية 11 872

4 760 000 10 620 176 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 12 839

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

72 146 070 51 965 856 أشغال الغرس 22 836

2 800 000 6 389 341 أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

1 105 000 10 000 شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- 1 500 000 شراء الحيوانات 33 873

--- --- شراء خاليا النحل الفارغة  34 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

7 750 000 550 000 تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

8 000 000 2 141 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

6 555 276 6 897 910 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

1 200 000 2 000 000 أشغال المسالك 60 8312

22 821 500 7 294 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لملوية 70 7511

127 637 846 92 073 283 مجموع المشروع : 31 
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تنمية سلسلة إنتاج اللوز بالمنطقة الشرقية 32 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

--- --- تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- أشغال المسالك 60 8312

مجموع المشروع : 32 

تنمية قطاع الزيتون لصالح صغار الفالحين 33 421

--- 938 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 10 886

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 20 836

--- --- أشغال الغرس 30 836

2 000 000 2 700 000 أشغال المسالك 40 8312

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 50 772

--- --- تشييد بنايات تقنية 60 823

2 000 000 3 638 000 مجموع المشروع : 33 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

برنامج دعم مخطط المغرب األخضر الممول من طرف الوكالة الفرنسية 
للتنمية 34 421

أشغال التهيئة القروية 10 

12 153 000 6 828 712 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

100 000 200 000 أشغال صيانة المغروسات 21 836

30 200 000 2 300 000 أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

--- --- تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

--- 9 976 051 شراء عتاد تقني 43 846

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 44 8511

نفقات الدعم 50 

3 361 381 1 350 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- 439 963 أشغال المسالك 60 8312

45 814 381 21 094 726 مجموع المشروع : 34 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 40 421

--- 3 800 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

3 800 000 مجموع المشروع : 40 

تطوير الفالحة التجارية 50 421

2 600 000 3 400 000 بناء وتهيئة المباني 10 8211

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- 1 000 000 دراسات ومساعدة ومراقبة مرتبطة بأشغال بناء وتهيئة البنايات التقنية 30 881

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 40 879
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

2 600 000 4 400 000 مجموع المشروع : 50 

190 652 227 130 806 009 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء البذور 11 874

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 12 874

--- --- شراء األغراس 13 874

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 14 873

--- --- شراء الفحول 15 873

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد تقني 21 846

--- --- شراء العتاد الفالحي 22 842

--- --- شراء عتاد االستغالل 23 849

أشغال التهيئة القروية 30 

--- --- أشغال الغرس 31 836

--- 250 000 أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس 32 836

--- 500 000 المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 40 772

شراء األمتعة والخدمات 50 

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 51 889

750 000 مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

شراء العتاد 20 

600 000 700 000 شراء عتاد تقني 21 846

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

1 100 000 500 000 أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

--- --- أشغال بناء المحالت 32 8211

--- --- شراء األراضي 33 811

--- 30 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 34 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 40 772

1 700 000 1 230 000 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- 2 632 884 أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

373 522 565 133 135 410 أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- 240 000 شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873

--- --- شراء خاليا النحل الفارغة  34 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

7 840 346 6 279 821 تشييد بنايات تقنية 41 823

51 551 350 000 أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

3 300 000 2 870 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

44 450 382 16 323 360 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- 555 053 أشغال المسالك 60 8312

--- --- شراء خاليا النحل 70 873

429 164 844 162 386 528 مجموع المشروع : 31 

برنامج دعم مخطط المغرب األخضر الممول من طرف الوكالة الفرنسية 
للتنمية 32 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- دراسات ضم األراضي 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 15 839

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

1 976 000 352 000 تشييد بنايات تقنية 41 823

181 040 1 043 456 أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

2 500 000 2 550 000 شراء عتاد تقني 43 846

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 44 8511

نفقات الدعم 50 

1 650 000 1 000 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- أشغال المسالك 60 8312

6 307 040 4 945 456 مجموع المشروع : 32 

برنامج التنمية القروية لمناطق الجبال 33 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 11 836

--- --- أشغال الغرس 12 836

--- 5 281 924 أشغال االستصالح الفالحي المائي 13 836

--- 564 227 أشغال االستصالحات العقارية 14 836

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 20 

--- 125 828 تشييد بنايات تقنية 21 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 22 872

--- 96 804 شراء عتاد تقني 23 846

نفقات الدعم 30 

--- 2 546 909 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 31 886

--- --- شراء الحيوانات 32 873

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 33 873

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 34 772

--- 1 746 010 أشغال المسالك 40 8312

10 361 702 مجموع المشروع : 33 

تنمية قطاع الزيتون لصالح صغار الفالحين 34 421

1 584 000 1 056 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 10 886

18 000 000 2 000 000 تشييد بنايات تقنية 20 823

--- 235 000 أشغال الغرس 30 836
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 40 836

--- --- أشغال المسالك 50 8312

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

19 584 000 3 291 000 مجموع المشروع : 34 

مشروع تنمية سالسل اإلنتاج بالمناطق الجبلية لتازة 35 421

11 734 667 793 256 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 10 886

أشغال التهيئة 20

1 483 738 5 516 262 أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 23 836

1 000 000 1 000 000 تشييد بنايات تقنية 30 823

--- 500 000 اقتناء العتاد والتجهيز التقني 40 843

--- --- المساهمة في مشاريع البحث والتنمية 50 752

14 218 405 7 809 518 مجموع المشروع : 35 

تطوير الفالحة التجارية 40 421

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- بناء مجمع البحث والتنمية لمراقبة الجودة بمكناس 11 8211

3 500 000 1 000 000 بناء وتهيئة المباني 12 8211

--- 2 500 000 شراء عتاد تقني 20 846

--- --- دراسات ومساعدة ومراقبة مرتبطة بأشغال بناء وتهيئة البنايات التقنية 30 881

عتاد وتجهيز 40 

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 41 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 42 871

--- 200 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 43 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 44 844

3 500 000 3 700 000 مجموع المشروع : 40 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 50 421

--- 5 000 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

5 000 000 مجموع المشروع : 50 

474 474 289 199 474 204 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء البذور 11 874

--- --- شراء الحيوانات 12 873

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 13 873

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد تقني 21 846
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد االستغالل 22 849

مركز التلقيح االصطناعي واالنتاج الحيواني 30 

--- 500 000 أشغال التهيئة واإلقامة 31 872

--- 600 000 شراء العتاد التقني لتلقيح وتوليد الحيوانات 32 849

--- --- شراء عتاد تقني وفالحي 33 84

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 34 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

ندوات وتداريب وتكوين 40 

--- --- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات 41 712

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 42 772

شراء األمتعة والخدمات 50 

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 51 842

200 000 600 000 أشغال الغرس 60 836

--- --- المساهمة في برامج تنمية موارد الدعامة اا 70 78

200 000 1 700 000 مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 10 772

شراء العتاد 20 

--- 800 000 شراء عتاد تقني 21 846

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

--- 300 000 أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

--- --- أشغال بناء المحالت 32 8211

50 000 450 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 33 886

50 000 1 550 000 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

220 000 20 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

44 491 149 26 365 794 أشغال الغرس 22 836
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

628 000 20 000 شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

--- 1 345 204 تشييد بنايات تقنية 41 823

2 370 000 422 046 أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

730 000 646 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

4 467 221 3 236 223 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- أشغال المسالك 60 8312

11 458 800 3 958 457 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب 70 7511

64 365 170 36 013 724 مجموع المشروع : 31 

مشروع إدماج التحوالت المناخية في إنجاز مخطط المغرب األخضر 32 421

--- --- أشغال صيانة المغروسات 10 836

--- --- أشغال تهييئ التربة وغرس أشجار والفواكه والغابات 20 836

--- --- شراء األغراس والبذور 30 874

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 50 836

مجموع المشروع : 32 

تطوير الفالحة التجارية 40 421

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 10 886

--- 60 000 000 مساهمة في بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط 20 761

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 30 886

60 000 000 مجموع المشروع : 40 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 50 421

--- 7 930 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

7 930 000 مجموع المشروع : 50 

64 615 170 107 193 724 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 11 873

--- --- شراء األغراس والبذور 12 874

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 13 874
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد تقني 21 846

--- --- شراء عتاد االستغالل 22 849

أشغال التهيئة القروية 30 

--- --- أشغال الغرس 31 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 32 836

--- --- أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس 33 836

--- --- شراء تجهيزات مراكز المياه 34 84

--- --- تهيئة وصيانة مراكز المياه 35 8324

تشييد وصيانة البنايات 40 

--- --- بناء مراكز تجميع الحليب 41 823

--- --- شراء تجهيزات مراكز تجميع الحليب 42 849

ندوات وتداريب وتكوين 50 

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 51 772

--- --- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات 52 712

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 60 889

مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 10 772

شراء العتاد 20 

200 000 600 000 شراء عتاد تقني 21 846

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

--- --- أشغال بناء المحالت 32 8211

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 40 889

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 50 886

200 000 600 000 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- 300 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- 3 737 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- 1 243 000 تهيئة المراعي الغابوية 18 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- 2 800 000 أشغال صيانة المغروسات 21 836

69 282 737 29 245 035 أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

5 100 000 2 610 000 تشييد بنايات تقنية 41 823

2 000 000 10 000 أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

1 530 000 420 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

4 769 151 3 599 413 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- أشغال المسالك 60 8312

82 681 888 43 964 448 مجموع المشروع : 31 

مشروع إدماج التحوالت المناخية في إنجاز مخطط المغرب األخضر 32 421

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 10 836

--- --- أشغال المسالك 20 8312

--- --- أشغال صيانة المغروسات 30 836

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 32 

برنامج التنمية القروية لمناطق الجبال 33 421

دراسات 10

4 242 057 14 707 661 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 11 886

أشغال التهيئة 20 

1 000 000 4 005 127 أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- 352 237 أشغال االستصالحات العقارية 22 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 24 872

أشغال الغرس 30 

--- 2 914 148 أشغال الغرس 31 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 32 836

--- --- شراء األغراس والبذور 33 874

--- 8 140 000 شراء عتاد تقني 40 846

3 000 000 4 344 970 أشغال المسالك 50 8312
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تشييد وصيانة البنايات 60

1 000 000 7 631 500 تشييد بنايات تقنية 61 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 62 872

نفقات أخرى 70

--- --- شراء الحيوانات 71 873

--- 1 100 000 شراء خاليا النحل مملوءة 72 873

--- --- شراء األغراس والبذور 80 874

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 90 772

9 242 057 43 195 643 مجموع المشروع : 33 

تنمية قطاع الزيتون لصالح صغار الفالحين 34 421

400 000 1 000 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 10 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

--- --- أشغال المسالك 30 8312

--- --- أشغال الغرس 40 836

--- --- شراء عتاد تقني 50 846

3 000 000 5 000 000 تشييد بنايات تقنية 60 823

3 400 000 6 000 000 مجموع المشروع : 34 

تطوير الفالحة التجارية 40 421

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- بناء مجمع البحث والتنمية لمراقبة الجودة ببني مالل 11 8211

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 12 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 13 871

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 14 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 15 844

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- مساهمة في األشغال الخارجية للقطب الفالحي 30 7113

مجموع المشروع : 40 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 50 421

--- 6 500 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

6 500 000 مجموع المشروع : 50 

95 523 945 100 260 091 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 11 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 12 874

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد تقني 21 846

858



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني وفالحي 22 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 23 842

--- --- شراء عتاد االستغالل 24 849

--- --- شراء العتاد التقني لتلقيح وتوليد الحيوانات 25 849

أشغال التهيئة القروية 30 

--- --- أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس 31 836

--- --- أشغال الغرس 32 836

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 33 839

--- --- شراء البذور واألغراس العلفية 34 874

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 35 839

تشييد وصيانة البنايات 40 

--- --- تهيئة وصيانة المباني 41 872

--- 1 000 000 بناء سوق الماشية 50 825

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 60 886

1 000 000 مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

--- --- شراء خاليا النحل 10 873

شراء العتاد 20 

1 000 000 300 000 شراء عتاد تقني 21 846

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

400 000 300 000 أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

--- --- أشغال بناء المحالت 32 8211

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 40 772

--- 200 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 50 886

1 400 000 800 000 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

12 512 534 4 969 192 أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

708 723 11 277 شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873

--- --- شراء خاليا النحل الفارغة  34 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

400 000 440 000 تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

2 000 000 1 000 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

575 615 619 385 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- أشغال المسالك 60 8312

2 000 000 3 333 500 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لدكالة 70 7511

--- --- شراء خاليا النحل 80 873

18 196 872 10 373 354 مجموع المشروع : 31 

مشروع إدماج التحوالت المناخية في إنجاز مخطط المغرب األخضر 32 421

--- --- أشغال الغرس 10 836

--- --- أشغال تهييئ التربة وغرس أشجار والفواكه والغابات 20 836

--- --- شراء األغراس والبذور 30 874

--- --- أشغال صيانة المغروسات 40 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 50 836

--- --- أشغال إعداد وتخزين األعالف 60 823

--- --- شراء عتاد تقني 70 846

مجموع المشروع : 32 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 40 421

--- 7 120 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

7 120 000 مجموع المشروع : 40 

19 596 872 19 293 354 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء البذور 11 874

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 12 874

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 13 873
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء الفحول 14 873

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد تقني وفالحي 21 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 22 842

--- --- شراء عتاد االستغالل 23 849

أشغال التهيئة القروية 30 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 31 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 32 839

--- 340 000 أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس 33 836

--- --- أشغال الغرس 34 836

ندوات وتداريب وتكوين 40 

--- --- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات 41 712

شراء األمتعة والخدمات 50 

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 51 889

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 60 772

340 000 مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 10 772

شراء العتاد 20 

4 184 000 1 570 000 شراء عتاد تقني 21 846

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

1 700 000 960 000 أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

--- 729 186 أشغال بناء المحالت 32 8211

--- --- شراء األراضي 33 811

700 000 1 750 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 34 886

6 584 000 5 009 186 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

2 000 000 500 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

12 818 000 7 199 163 أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

500 000 5 000 أشغال صيانة المغروسات 21 836

123 243 644 87 606 063 أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

500 000 542 000 شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

2 040 000 1 605 000 شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- 200 000 شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

2 025 000 105 000 شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

850 000 3 450 000 تشييد بنايات تقنية 41 823

350 000 50 000 أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

3 978 000 4 883 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

10 911 746 6 211 337 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- أشغال المسالك 60 8312

19 050 000 6 900 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للحوز 70 7511

178 266 390 119 256 563 مجموع المشروع : 31 

مشروع تنمية السالسل الفالحية بالمناطق الجبليةإلقليم الحوز 32 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

--- --- تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 44 8511

نفقات الدعم 50 

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- شراء عتاد معلومياتي 60 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- --- أشغال المسالك 80 8312

مجموع المشروع : 32 

مشروع الفالحة التضامنية والمندمجة بالمغرب 33 421

--- --- تشييد بنايات تقنية 10 823

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

أشغال التهيئة 30

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 31 839

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 32 836

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 33 872

--- --- أشغال المسالك 34 8312

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 35 886

مجموع المشروع : 33 

تنمية قطاع الزيتون لصالح صغار الفالحين 34 421

700 000 300 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 10 886

--- 800 000 أشغال الغرس 20 836

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- --- أشغال المسالك 40 8312

7 700 000 400 000 تشييد بنايات تقنية 50 823

8 400 000 1 500 000 مجموع المشروع : 34 

تطوير الفالحة التجارية 40 421

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 20 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 30 886

مجموع المشروع : 40 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 50 421

--- 3 900 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

3 900 000 مجموع المشروع : 50 

193 250 390 130 005 749 مجموع الجهة : 07
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة درعة - تافياللت 08

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء البذور 11 874

--- --- اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لتافاللت 20 7511

--- --- اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لورزازات 30 7511

--- --- شراء الحيوانات 40 873

--- 500 000 شراء عتاد تقني 50 846

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 60 889

500 000 مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

شراء األمتعة والخدمات 10 

--- --- شراء خاليا النحل 11 873

شراء العتاد 20 

300 000 300 000 شراء عتاد تقني 21 846

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

500 000 300 000 أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

2 200 000 300 000 أشغال بناء المحالت 32 8211

500 000 400 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 40 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 50 772

3 500 000 1 300 000 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

6 436 000 1 804 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

1 190 000 10 000 شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

800 000 100 000 تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

2 590 000 110 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

1 151 000 220 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- أشغال المسالك 60 8312

30 770 485 21 920 009 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لتافاللت 70 7511

53 866 066 66 405 385 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لورزازات 80 7511

96 803 551 90 569 394 مجموع المشروع : 31 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 40 421

--- 5 000 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

5 000 000 مجموع المشروع : 40 

100 303 551 97 369 394 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء الفحول 11 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 12 874

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 13 873

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد االستغالل 21 849

--- --- شراء عتاد تقني وفالحي 22 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 23 842

أشغال التهيئة القروية 30 

--- 15 000 أشغال الغرس 31 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 32 836

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 33 889

--- --- شراء البذور واألغراس العلفية 34 874

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 35 839

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 36 839

--- --- بناء وتهيئة المباني 40 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 50 772

15 000 مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

شراء األمتعة والخدمات 10 

--- --- شراء خاليا النحل 11 873

شراء العتاد 20 

2 700 000 1 500 000 شراء عتاد تقني 21 846

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

1 900 000 600 000 أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

6 350 000 3 550 000 أشغال بناء المحالت 32 8211

--- --- شراء األراضي 33 811

400 000 700 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 34 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 50 772

11 350 000 6 350 000 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

4 350 000 6 563 175 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

7 361 128 7 900 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

10 920 000 6 780 000 أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

980 000 100 000 أشغال صيانة المغروسات 21 836

108 508 550 18 128 781 أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- 20 000 شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- 20 000 شراء الحيوانات 33 873

--- --- شراء خاليا النحل الفارغة  34 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

--- 860 233 تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 1 340 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

6 353 200 3 061 609 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- أشغال المسالك 60 8312

53 508 200 6 084 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس ماسة 70 7511

--- --- شراء خاليا النحل 80 873

191 981 078 50 857 798 مجموع المشروع : 31 

مشروع الفالحة التضامنية والمندمجة بالمغرب 32 421

--- --- تشييد بنايات تقنية 10 823

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- أشغال التهيئة 30 872

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 40 886

--- --- أشغال الغرس 50 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 60 836

--- --- أشغال المسالك 70 8312

مجموع المشروع : 32 

مشروع اسنصالح وتنمية واحات طاطا 40 421

أشغال التجهيز والتهيئة 10 

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 11 872

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 12 836

أشغال التهيئة واالستثمار الفالحي 20 

--- --- أشغال الغرس 21 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 22 836

شراء العتاد 30 

--- --- شراء عتاد فالحي وعتاد الري 31 842

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 33 845

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 40 7511

مجموع المشروع : 40 

تطوير الفالحة التجارية 50 421

--- 1 200 000 بناء مجمع البحث والتنمية لمراقبة الجودة لسوس ماسة 10 8211

--- 1 600 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 20 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- 700 000 شراء وتركيب عتاد معلوماتي وبرامج معلوماتية 40 845

--- 500 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 50 844

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 60 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 70 886

4 000 000 مجموع المشروع : 50 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 60 421

--- 6 500 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

6 500 000 مجموع المشروع : 60 

203 331 078 67 722 798 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 11 873

شراء العتاد 20 

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 21 8511

--- --- شراء عتاد تقني وفالحي 22 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 23 842

--- --- شراء عتاد االستغالل 24 849

أشغال التهيئة القروية 30 

--- --- أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس 31 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 32 836

--- --- أشغال الغرس 33 836

--- --- شراء البذور واألغراس العلفية 34 874

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 35 839

--- --- تحديد األراضي الرعوية 36 836

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 37 839

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 38 889

تشييد وصيانة البنايات 40 

--- --- بناء مراكز تجميع الحليب 41 823

--- --- تشييد بنايات تقنية 42 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 43 872

ندوات وتداريب وتكوين 50 

--- --- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات 51 712

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 60 772

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 70 886

مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 10 772

شراء العتاد 20 

1 200 000 300 000 شراء عتاد تقني 21 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

600 000 300 000 أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

--- --- أشغال بناء المحالت 32 8211

--- 100 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 33 886

1 800 000 700 000 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

5 300 000 10 733 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

5 650 000 1 050 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

1 350 000 50 000 أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

500 000 644 000 شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- 2 429 952 اقتناء صهاريج 32 8511

1 100 000 2 926 797 شراء الحيوانات 33 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 34 874

--- 500 000 شراء خاليا النحل الفارغة  35 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

11 950 000 2 285 000 تشييد بنايات تقنية 41 823

--- 500 000 أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

--- 5 780 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

1 100 000 1 930 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- 950 000 المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- شراء خاليا النحل 60 873

--- 40 000 أشغال المسالك 70 8312

26 950 000 29 818 749 مجموع المشروع : 31 
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تطوير الفالحة التجارية 40 421

--- --- تشييد بنايات تقنية 10 823

مجموع المشروع : 40 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 50 421

--- 6 000 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

6 000 000 مجموع المشروع : 50 

28 750 000 36 518 749 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

شراء المدخالت الفالحية 10 

--- --- شراء الحيوانات 11 873

شراء العتاد 20 

--- --- شراء العتاد التقني لتلقيح وتوليد الحيوانات 21 849

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 22 84

--- --- شراء عتاد االستغالل 23 849

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 30 

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 31 839

تشييد وصيانة البنايات 40 

--- --- أشغال بناء المحالت 41 8211

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 42 872

ندوات وتداريب وتكوين 50 

--- --- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات 51 712

--- --- أشغال صيانة المغروسات 60 836

--- --- أشغال الغرس 70 836

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 80 889

مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 10 772

شراء العتاد 20 

700 000 500 000 شراء عتاد تقني 21 846

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

1 400 000 1 200 000 أشغال بناء المحالت 32 8211

--- 100 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 33 886

2 100 000 1 800 000 مجموع المشروع : 20 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- دراسات ضم األراضي 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

13 250 000 28 700 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 15 839

57 000 000 11 350 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- 3 050 000 أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

16 800 000 16 000 000 تشييد بنايات تقنية 41 823

--- 700 000 أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

6 150 000 20 920 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

3 780 000 6 545 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- 350 000 المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

95 300 000 25 460 000 أشغال المسالك 60 8312

192 280 000 113 075 000 مجموع المشروع : 31 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 40 421

--- 11 390 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

11 390 000 مجموع المشروع : 40 

194 380 000 126 265 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 10 421

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

مواد ومنتوجات أخرى 20 

--- --- شراء عتاد تقني 21 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تكثيف و تنويع اإلنتاج الحيواني 30 

--- --- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات 31 712

اتفاقيات للدراسات 40 

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 41 772

--- --- شراء الفحول 50 873

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 60 873

مجموع المشروع : 10 

العالمات التجارية والمنتجات المحلية 20 421

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 10 889

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 30 

--- 200 000 أشغال تهيئة واستصالح المحالت 31 872

--- --- أشغال بناء المحالت 32 8211

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 40 886

شراء العتاد 50 

--- 200 000 شراء عتاد تقني 51 846

--- 200 000 المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 60 772

600 000 مجموع المشروع : 20 

مشاريع الدعامة اا 30 

تنمية الفالحة التضامنية 31 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- 600 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- 360 000 شراء الحيوانات 33 873
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء خاليا النحل الفارغة  34 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

--- 8 450 000 تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

--- 4 420 000 شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

--- 1 610 000 دراسات، مساعدة تقنية، مشورة و مراقبة تتعلق بمشاريع الدعامة الثانية 51 886

--- 1 300 000 المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

--- --- أشغال المسالك 60 8312

--- --- شراء خاليا النحل 70 873

16 740 000 مجموع المشروع : 31 

المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية 40 421

--- 6 500 000 دفع لفائدة الغرف الفالحية 10 7511

6 500 000 مجموع المشروع : 40 

23 840 000 مجموع الجهة : 12

1 866 500 000 4 845 525 000 مجموع البرنامج : 415

تعليم و تكوين و بحث 416

المصالح المشتركة 00

التعليم الفالحي العالي 10 421

12 500 000 65 450 000 إعانة التجهيز لمعهد الزراعة والبيطرة الحسن الثاني 10 7511

--- 16 000 000 إعانة التجهيز للمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس 20 7511

3 100 000 4 500 000 إعانة التجهيز للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 30 7512

15 600 000 85 950 000 مجموع المشروع : 10 

البحث الزراعي 20 482

40 000 000 104 550 000 إعانة التجهيز للمعهد الوطني للبحث الزراعي 10 7511

--- 2 000 000 دفع لفائدة مركز الكفاءات للدعامة الثانية 20 771

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 30 889

مصاريف البحث والتنمية 40 

--- 2 000 000 دفوعات إلى مؤسسات التعليم والبحث الفالحي 41 7511

--- --- دفع لفائدة شركة تهيئة مدينة الرباط برسم مشروع اعادة تهيئة حديقة النباتات 
بالرباط 50 7113

40 000 000 108 550 000 مجموع المشروع : 20 

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 30 490

تشييد وصيانة البنايات 10 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 11 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 12 8212

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- --- تشييد المباني البيداغوجية 14 8211

--- --- بناء خزانات المياه 15 823
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 16 833

دراسات و تداريب و تكوين و اتفاقيات و مساعدة تقنية 20 

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 21 889

--- --- دفع لمؤسسات التعليم العالي الفالحي 22 7511

--- 10 000 000 دفع لفائدة مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة "مصلحة الثانويات الفالحية 23 7512

--- 5 000 000 إعانة التجهيز لمعهد األمير سيدي محمد للتقنيين المختصين في التسيير و 
التجارة الفالحية 30 7511

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 40 772

شراء العتاد 50

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 51 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 52 871

--- 1 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 60 849

--- --- مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 70 8922

16 200 000 مجموع المشروع : 30 

تعميم فالحي 40 421

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 10 889

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 21 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 22 845

مصاريف متعلقة باألنشطة النسوية 30

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 31 772

مجموع المشروع : 40 

ادماج بعد النوع ضمن مخطط المغرب االخضر 50 490

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 10 889

مجموع المشروع : 50 

55 600 000 210 700 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

شراء العتاد 10 

--- 120 000 شراء العتاد الفالحي 11 842

1 363 000 1 877 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 12 849

--- 1 950 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 13 879

--- 160 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 14 879

--- 70 000 شراء تجهيزات المعمل 15 842

--- 200 000 شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 16 842

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 17 871

--- 562 500 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 18 845
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 150 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي 19 871

--- 180 000 شراء األغراس والبذور 20 874

--- --- شراء خاليا النحل 30 873

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 40 8511

نفقات أخرى 50 

--- --- شراء الماشية الحية 51 873

--- 250 000 شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 52 84

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 60 

915 500 2 550 000 أشغال التهيئة واإلقامة 61 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

3 350 000 2 896 200 تشييد المباني البيداغوجية 63 8211

--- --- دراسات مرتبطة بإنجاز العقارات 64 88

350 000 450 000 دراسات ومراقبة األشغال 65 833

--- 200 000 أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 66 872

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 67 8321

--- 1 100 000 أشغال الطرقات والتطهير 68 8319

شراء األمتعة والخدمات 70 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 71 8321

50 000 400 000 تشييد المباني اإلدارية 72 8211

--- 200 000 مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 80 8922

6 028 500 13 315 700 مجموع المشروع : 10 

6 028 500 13 315 700 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

تشييد البنايات 10 

13 500 000 3 800 000 تشييد المباني اإلدارية 11 8211

--- 1 600 000 تشييد المباني البيداغوجية 12 8211

2 700 000 3 750 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- --- دراسات مرتبطة بإنجاز العقارات 14 88

100 000 1 300 000 دراسات ومراقبة األشغال 15 833

--- --- أشغال اإلثقاب واآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء 
الري 16 8321

--- --- بناء المساكن اإلدارية 17 8212

--- 100 000 أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 18 872

شراء العتاد 20 

--- 520 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 21 849

--- 500 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 22 879

--- 180 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 23 879

--- 90 000 شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 24 842
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 80 000 شراء تجهيزات المعمل 25 842

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 26 871

--- 500 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 27 845

شراء األمتعة 30 

--- 160 000 شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- شراء الماشية الحية 32 873

--- --- شراء خاليا النحل 40 873

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 50 8511

أشغال األثقاب و حفر اآلبار بالوكالة 60

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 61 8321

--- 300 000 أشغال الطرقات والتطهير 62 8319

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 70 8328

--- 270 000 شراء العتاد الفالحي 80 842

--- 200 000 مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 90 8922

16 300 000 13 350 000 مجموع المشروع : 10 

16 300 000 13 350 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

تشييد وصيانة البنايات 10 

500 000 870 059 أشغال الطرقات والتطهير 11 8319

2 500 000 2 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 12 872

--- --- تشييد المباني البيداغوجية 13 8211

2 800 000 1 200 000 تشييد المباني اإلدارية 14 8211

--- 420 000 دراسات ومراقبة األشغال 15 833

150 000 150 000 دراسات مرتبطة بإنجاز العقارات 16 88

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 17 8321

--- 90 000 شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 18 842

--- --- بناء خزانات المياه 19 823

شراء العتاد 20 

50 000 180 000 شراء العتاد الفالحي 21 842

350 000 1 085 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 22 849

150 000 730 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 23 879

30 000 190 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 24 879

40 000 160 000 شراء تجهيزات المعمل 25 842

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 26 871

--- 905 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 27 845

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي 28 871

--- 50 000 شراء عتاد للرياضات 29 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء األمتعة 30 

10 000 320 000 شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- شراء الماشية الحية 32 873

--- --- شراء خاليا النحل 33 873

150 000 150 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 40 886

--- 400 000 مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 50 8922

--- 225 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 60 8328

--- 50 000 أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 70 872

--- 50 000 أشغال مد الماء الصالح للشرب 80 8321

--- 230 000 شراء عتاد تقني 90 846

6 730 000 9 655 059 مجموع المشروع : 10 

تعميم فالحي 20 421

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 10 772

مجموع المشروع : 20 

6 730 000 9 655 059 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

تشييد البنايات 10 

1 530 000 12 420 000 أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

--- --- تشييد المباني البيداغوجية 12 8211

--- --- دراسات مرتبطة بإنجاز العقارات 13 88

160 000 795 000 دراسات ومراقبة األشغال 14 833

--- --- أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 15 872

أشغال البنايات األساسية 20 

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

--- --- أشغال اإلثقاب واآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء 
الري 22 8321

--- --- بناء خزانات المياه 23 823

--- --- أشغال الطرقات والتطهير 24 8319

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 25 8328

شراء العتاد 30 

--- 345 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

--- 65 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 32 879

--- 110 000 شراء تجهيزات المعمل 33 842

--- 230 000 شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 34 842

--- 340 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 35 879

--- 190 000 شراء العتاد الفالحي 36 842

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 37 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 880 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 38 845

--- 315 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي 39 871

--- 130 000 شراء األغراس والبذور 40 874

--- 100 000 شراء الماشية الحية 50 873

--- 200 000 مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 60 8922

1 690 000 16 120 000 مجموع المشروع : 10 

1 690 000 16 120 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

شراء العتاد 10 

550 000 1 500 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 11 849

400 000 600 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 12 879

--- 320 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 13 879

--- 430 000 شراء تجهيزات المعمل 14 842

700 000 1 200 000 شراء العتاد الفالحي 15 842

--- 360 000 شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 16 842

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 17 871

--- 470 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي 18 871

100 000 1 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 19 845

--- 430 000 شراء األغراس والبذور 20 874

--- --- شراء خاليا النحل 30 873

نفقات أخرى 40 

--- 110 000 شراء الماشية الحية 41 873

--- 290 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 42 844

1 400 000 1 200 000 شراء عتاد تقني 43 846

--- 400 000 مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 44 8922

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 50 

7 200 000 3 350 000 أشغال التهيئة واإلقامة 51 872

3 500 000 3 250 000 تشييد المباني البيداغوجية 52 8211

--- 350 000 أشغال الطرقات والتطهير 53 8319

250 000 820 000 دراسات ومراقبة األشغال 54 833

--- 150 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 55 8328

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 56 8321

--- --- أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 57 872

--- 120 000 أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 58 8321

دراسات و تداريب و تكوين و اتفاقيات و مساعدة تقنية 60

--- --- بناء خزانات المياه 61 823
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال الكهرباء 62 8322

14 100 000 16 550 000 مجموع المشروع : 10 

14 100 000 16 550 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

تشييد البنايات 10 

1 300 000 7 100 000 أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

5 581 500 3 956 343 تشييد المباني البيداغوجية 12 8211

--- 100 000 أشغال اإلثقاب واآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء 
الري 13 8321

--- 950 000 دراسات ومراقبة األشغال 14 833

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 15 8321

100 000 500 000 أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 16 872

--- --- بناء خزانات المياه 17 823

شراء العتاد 20 

--- 3 020 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 21 849

--- 400 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 22 879

--- 150 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 23 879

2 000 000 1 260 000 شراء تجهيزات المعمل 24 842

--- 155 000 شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 25 842

--- 300 000 شراء العتاد الفالحي 26 842

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 27 871

--- 550 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 28 845

--- 300 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي 29 871

--- 210 000 شراء األغراس والبذور 30 874

--- --- شراء خاليا النحل 40 873

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 50 8511

نفقات أخرى 60 

--- 450 000 شراء الماشية الحية 61 873

100 000 100 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

--- 800 000 أشغال الطرقات والتطهير 63 8319

--- --- بناء المساكن اإلدارية 64 8212

--- --- تشييد المباني اإلدارية 65 8211

--- --- مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 66 8922

9 081 500 20 301 343 مجموع المشروع : 10 

9 081 500 20 301 343 مجموع الجهة : 06
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة مراكش - آسفي 07

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- 300 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 11 8328

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

5 600 000 2 750 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- --- بناء خزانات المياه 14 823

--- 10 300 000 تشييد المباني البيداغوجية 15 8211

--- 537 898 دراسات ومراقبة األشغال 16 833

--- --- أشغال اإلثقاب واآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء 
الري 17 8321

شراء العتاد 20 

100 000 530 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 21 849

50 000 550 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 22 879

50 000 250 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 23 879

50 000 290 000 شراء تجهيزات المعمل 24 842

50 000 450 000 شراء العتاد الفالحي 25 842

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 26 871

50 000 830 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 27 845

50 000 380 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي 28 871

--- 300 000 شراء األغراس والبذور 30 874

--- --- شراء خاليا النحل 40 873

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 50 8511

نفقات أخرى 60 

50 000 410 000 شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 61 842

--- 700 000 أشغال الطرقات والتطهير 62 8319

150 000 250 000 أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 63 872

--- 300 000 أشغال مد الماء الصالح للشرب 64 8321

--- --- شراء الماشية الحية 65 873

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 66 8321

--- 200 000 مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 67 8922

6 200 000 19 327 898 مجموع المشروع : 10 

6 200 000 19 327 898 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

100 000 100 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 11 8328

--- 540 000 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

800 000 1 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- بناء خزانات المياه 14 823

--- 400 000 تشييد المباني البيداغوجية 15 8211

--- 190 000 دراسات ومراقبة األشغال 16 833

--- --- أشغال اإلثقاب واآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء 
الري 17 8321

شراء العتاد 20 

--- 150 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 21 849

--- 860 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 22 879

--- --- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 23 879

--- 100 000 شراء تجهيزات المعمل 24 842

--- --- شراء العتاد الفالحي 25 842

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 26 871

--- 230 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 27 845

--- --- شراء عتاد وأثاث مدرسي 28 871

--- --- شراء األغراس والبذور 30 874

--- --- شراء خاليا النحل 40 873

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 50 8511

نفقات أخرى 60 

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 61 842

--- 160 000 أشغال الطرقات والتطهير 62 8319

--- 140 000 أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 63 872

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 64 8321

--- --- شراء الماشية الحية 65 873

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 66 8321

--- 50 000 دراسات مرتبطة بإنجاز العقارات 67 88

--- 200 000 مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 68 8922

900 000 4 320 000 مجموع المشروع : 10 

900 000 4 320 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

تشييد البنايات 10 

--- 250 000 تشييد المباني اإلدارية 11 8211

300 000 1 850 000 تشييد المباني البيداغوجية 12 8211

1 220 000 2 420 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

400 000 750 000 أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 14 872

--- 200 000 دراسات ومراقبة األشغال 15 833

أشغال البنايات األساسية 20 

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 21 8321
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 120 000 أشغال اإلثقاب واآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء 
الري 22 8321

--- --- بناء خزانات المياه 23 823

1 150 000 450 000 أشغال الطرقات والتطهير 24 8319

--- 200 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 25 8328

شراء العتاد 30 

--- 260 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

--- 100 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 32 879

--- --- شراء تجهيزات المعمل 33 842

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 34 842

--- 200 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 35 879

--- 100 000 شراء العتاد الفالحي 36 842

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 37 871

--- 600 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 38 845

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي 39 871

شراء األمتعة 40 

--- 95 000 شراء األغراس والبذور 41 874

--- --- شراء الماشية الحية 42 873

--- --- شراء خاليا النحل 50 873

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 60 8511

--- 200 000 مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 70 8922

3 070 000 7 995 000 مجموع المشروع : 10 

3 070 000 7 995 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

تشييد البنايات 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

--- --- تشييد المباني البيداغوجية 12 8211

--- --- أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 13 872

--- 20 000 دراسات ومراقبة األشغال 14 833

--- --- تشييد المباني اإلدارية 15 8211

أشغال البنايات األساسية 20 

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 21 8328

--- --- أشغال التصوير الرقمي 22 8328

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 23 8321

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 24 8321

--- --- أشغال الطرقات والتطهير 25 8319

--- --- بناء خزانات المياه 26 823
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد 30 

--- 240 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء العتاد الفالحي 32 842

--- 100 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 33 849

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 34 842

--- 40 000 شراء تجهيزات المعمل 35 842

--- 100 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 36 879

--- 40 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 37 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 38 871

--- 40 000 شراء األغراس والبذور 40 874

دراسات و تداريب و تكوين و اتفاقيات و مساعدة تقنية 50 

--- --- دفع لمؤسسات التعليم العالي الفالحي 51 7511

--- --- "الدفع لفائدة الحساب المرصود ألمور خصوصية ""صندوق النهوض بتشغيل 
الشباب""" 52 74

--- --- شراء خاليا النحل 60 873

نفقات أخرى 70 

--- --- شراء الماشية الحية 71 873

--- --- شراء عتاد التخييم 72 879

--- 40 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي 73 871

--- --- مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 74 8922

620 000 مجموع المشروع : 10 

620 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

شراء العتاد 10 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 11 849

--- 150 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 12 879

--- 50 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 13 879

--- --- شراء تجهيزات المعمل 14 842

--- --- شراء العتاد الفالحي 15 842

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 16 842

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 17 871

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي 18 871

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 19 845

شراء األمتعة 20 

--- --- شراء األغراس والبذور 21 874

--- --- شراء الماشية الحية 22 873

--- --- شراء خاليا النحل 30 873

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 40 8328
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 50 

200 000 400 000 أشغال التهيئة واإلقامة 51 872

--- 1 000 000 تشييد المباني البيداغوجية 52 8211

--- --- أشغال تهيئة المالعب الرياضية و المستودعات 53 872

--- 300 000 دراسات ومراقبة األشغال 54 833

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 55 8321

--- --- مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 60 8922

200 000 2 050 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 2 050 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- تشييد المباني البيداغوجية 11 8211

--- 20 000 دراسات ومراقبة األشغال 12 833

700 000 1 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- 100 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 20 8328

شراء العتاد 30 

--- 150 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

--- 50 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية 32 879

--- 100 000 شراء تجهيزات المعمل 33 842

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

--- 100 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 35 879

--- --- شراء عتاد وأثاث مدرسي 36 871

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 37 871

--- 400 000 شراء العتاد الفالحي 38 842

--- 50 000 شراء األغراس والبذور 40 874

--- --- مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 50 8922

700 000 2 170 000 مجموع المشروع : 10 

700 000 2 170 000 مجموع الجهة : 12

120 600 000 336 475 000 مجموع البرنامج : 416

المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات 
الغذائية 417

المصالح المشتركة 00

إعانة 10 490

150 000 000 620 000 000 إعانة التجهيز للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية 10 7511

150 000 000 620 000 000 مجموع المشروع : 10 

150 000 000 620 000 000 مجموع الجهة : 00

150 000 000 620 000 000 مجموع البرنامج : 417
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

ري و تهيئة الفضاءات الفالحية 418

المصالح المشتركة 00

دراسات، أبحاث وتجارب 10 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

2 000 000 4 000 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

3 000 000 4 000 000 مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

1 500 000 500 000 دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- دراسات متعلقة بالتربة 16 886

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 20 844

دراسات 40 

--- --- دراسات عامة متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية بالدول اإلفريقية 41 886

1 000 000 500 000 دراسات تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية بالدول اإلفريقية 42 886

--- --- دراسات أخرى 43 889

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

دراسات وأبحاث 60 

500 000 500 000 شراء عتاد تقني و علمي 67 84

8 000 000 9 500 000 مجموع المشروع : 10 

دعم البرنامج الوطني القتصاد مياه الري 20 421

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد النسخ 37 849

--- --- دفع لصندوق التنمية الفالحية 50 74

مجموع المشروع : 20 

توسيع المناطق السقوية 30 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 31 490

2 000 000 500 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 10 886

2 000 000 500 000 مجموع المشروع : 31 

التهيئة الهدروفالحية لدائرة اسجن  32 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مواد وعتاد تقني وأدوات 30 

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 32 849

--- --- شراء عتاد تقني 33 846

مجموع المشروع : 32 

مشروع التهيئة الهيدروفالحية لسهل سايس 35 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 22 886

--- --- دراسات طبوغرافية 25 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 26 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 27 886

--- --- أشغال المسالك 28 8312

شراء العتاد 30 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

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

--- --- شراء عتاد النسخ 33 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد تقني وتربوي 35 849

--- --- شراء السيارات النفعية 36 8511

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 37 84

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 40 836

بناءات 50 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 52 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 53 8212

نفقات متعلقة بنزع الملكية 60 

--- --- تعويضات آداء الفروق 61 811

مجموع المشروع : 35 

تهيئة المجال الفالحي 40 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 41 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

1 000 000 1 000 000 مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

2 000 000 2 000 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

2 000 000 2 000 000 دراسات طبوغرافية 14 886

5 000 000 11 000 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

1 000 000 1 000 000 دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

أشغال التهيئة القروية 20 

35 826 862 41 690 867 أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

25 000 000 13 600 004 أشغال المسالك 22 8312
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

12 000 000 6 000 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- 8 000 000 مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 50 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

83 826 862 86 290 871 مجموع المشروع : 41 

تهيئة وتحسين المراعي 42 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

2 000 000 2 000 000 أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس 11 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 12 836

--- --- شراء البذور واألغراس العلفية 14 874

1 000 000 3 000 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 15 839

1 000 000 2 000 000 تحديد األراضي الرعوية 16 836

1 500 000 2 000 000 شراء تجهيزات مراكز المياه 17 84

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 18 839

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 19 836

1 000 000 4 000 000 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 20 886

شراء العتاد 30 

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 31 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 32 842

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 33 8511

نفقات أخرى 70 

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 79 772

جمع و تكثير واجراء تجارب لتكيف األغراس الرعوية 80 

--- --- شراء العتاد الفالحي 81 842

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 84 836

--- --- تحديد األراضي الرعوية 86 836

--- --- أشغال تهيئ التربة 87 836

3 000 000 6 000 000 أشغال المسالك 88 8312

--- --- أشغال التهيئة القروية بالمقاولة 89 836

9 500 000 19 000 000 مجموع المشروع : 42 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 43 421

--- --- دفع للمكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي 10 7511

5 000 000 15 500 000 دراسات تقنية متعلقة بأشغال تهيئة العقار الفالحي 20 886

دراسات وأبحاث بالوكالة 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

6 000 000 6 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 32 886

أشغال التهيئة 40 

19 000 000 24 000 000 أشغال االستصالحات العقارية 41 836

24 000 000 30 528 100 أشغال المسالك 42 8312

نفقات أخرى 60 

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 65 874

تدبير وادارة 70 

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 77 772

54 000 000 76 028 100 مجموع المشروع : 43 

البرنامج عابر الجهات لتنمية المراعي وتنظيم حركة الرح 45 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

--- 4 000 000 أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 11 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 12 836

--- 6 000 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 13 839

--- --- شراء تجهيزات مراكز المياه 14 84

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 15 839

--- 6 000 000 تحديد األراضي الرعوية 17 836

أشغال التهيئة القروية 20 

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- 4 000 000 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 22 886

--- 10 000 000 أشغال المسالك 23 8312

--- 2 000 000 تشييد بنايات تقنية 24 823

--- 2 000 000 بناء مخابىء ومرابط للمواشي 25 825

شراء العتاد 30 

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 31 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 32 842

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 33 8511

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد النقل 36 859

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 37 8511

--- --- شراء وحدات طبية متنقلة 38 849

نفقات أخرى 40 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 44 873

--- --- شراء الحيوانات 46 873

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 60 772

34 000 000 مجموع المشروع : 45 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم المهام 50 490

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 10 772

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي 20 845

--- --- مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 30 811

200 000 مجموع المشروع : 50 

برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري  60

برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري 61 421

10 000 000 30 000 000 دراسات،استشارة و مساعدة تقنية متعلقة بالشراكة بين القطاع العام و الخاص 
في مجال الري 10 883

10 000 000 30 000 000 مجموع المشروع : 61 

مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري أزمور بير 
جديد 62 421

--- --- مساهمة لفائدة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ألزمور البئر 
الجديد 10 7113

--- 55 080 728 مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 20 811

55 080 728 مجموع المشروع : 62 

مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري شتوكة 63 421

--- 150 230 000 مساهمة لفائدة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لشتوكة 10 7113

--- 100 000 000 مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 20 811

250 230 000 مجموع المشروع : 63 

مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري الداخلة 64 421

--- 205 000 000 مساهمة لفائدة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للداخلة 10 7113

--- --- مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 20 811

205 000 000 مجموع المشروع : 64 

167 326 862 765 829 699 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 10 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

200 000 400 000 مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- دراسات متعلقة بالتربة 16 886

--- --- أشغال االستكشافات الجيوتقنية 20 836

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 40 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 50 844

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 60 8921

200 000 400 000 مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

توسيع المناطق السقوية 20 

مشروع التجهيز الهدروفالحي لمنطقة أجراس 21 421

--- 1 000 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 10 883

2 000 000 9 000 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 30 886

2 000 000 10 000 000 مجموع المشروع : 21 

مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لمنطقة دار عقوبة 22 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مجموع المشروع : 22 

التهيئة الهدروفالحية لدائرة اسجن  23 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- 600 000 مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

1 000 000 1 200 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

12 000 000 307 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 30 

--- --- شراء عتاد تقني 33 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 34 849

--- --- شراء عتاد النقل 35 859

--- --- تشييد المباني اإلدارية 50 8211

13 000 000 2 107 000 مجموع المشروع : 23 

تهيئة المجال الفالحي 30 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 31 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- 100 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

270 000 1 405 600 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 12 883

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 13 886

أشغال التهيئة 20

7 695 986 45 483 729 أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- 1 052 170 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 22 839

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 23 839

7 965 986 48 041 499 مجموع المشروع : 31 
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 32 421

3 000 000 3 500 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 10 886

--- 41 719 496 أشغال المسالك 20 8312

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 30 836

3 000 000 45 219 496 مجموع المشروع : 32 

تهيئة وتحسين المراعي 33 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

4 700 000 2 850 000 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 11 886

أشغال التهيئة 20

--- --- تشييد بنايات تقنية 21 823

--- --- تحديد األراضي الرعوية 22 836

--- --- أشغال المسالك 23 8312

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 24 836

518 564 1 481 436 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 25 839

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 26 839

--- --- بناء مالجئ و حظائر الماشية 27 8269

--- --- أشغال بناء مالجئ و حظائر الماشي 28 872

--- --- أشغال صيانة المغروسات 29 836

شراء العتاد 30

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 31 8511

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 32 8511

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 33 873

5 218 564 4 331 436 مجموع المشروع : 33 

تهيئة المجاالت الفالحية بمناطق المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 40 421

249 000 000 328 900 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لللكوس 10 7511

249 000 000 328 900 000 مجموع المشروع : 40 

280 384 550 438 999 431 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تهيئة المجال الفالحي 10 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 11 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

500 000 500 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

2 190 000 2 560 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

17 566 140 26 554 214 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

20 256 140 29 614 214 مجموع المشروع : 11 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 12 421

3 000 000 2 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 10 886

--- --- أشغال المسالك 20 8312

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 30 836

3 000 000 2 000 000 مجموع المشروع : 12 

تنمية الفالحة التضامنية 13 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 19 839

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء الحيوانات 33 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 34 874

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

--- --- تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

نفقات الدعم 50 

--- --- دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئ المائية الفالحية 51 886

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 57 772

مجموع المشروع : 13 
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تهيئة وتحسين المراعي 14 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

500 000 2 300 000 أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 11 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 12 836

2 000 000 7 187 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 13 839

--- --- شراء تجهيزات مراكز المياه 14 84

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 15 839

--- --- تحديد األراضي الرعوية 17 836

150 000 1 250 000 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 18 886

--- 2 214 000 تهيئة المراعي الغابوية 19 872

أشغال التهيئة القروية 20 

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- دراسات و مسادة تقنية متعلقة بأشغال تحسين الرعي 22 886

--- --- أشغال المسالك 23 8312

--- --- تشييد بنايات تقنية 24 823

--- 200 000 بناء مخابىء ومرابط للمواشي 25 825

شراء العتاد 30 

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 31 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 32 842

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 33 8511

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد النقل 36 859

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 37 8511

--- --- شراء وحدات طبية متنقلة 38 849

نفقات أخرى 40 

--- --- شراء خاليا النحل 44 873

--- --- شراء الحيوانات 46 873

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 60 772

2 650 000 13 151 000 مجموع المشروع : 14 

مشروع اإلعداد الهيدروفالحي بجرادة 15 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- --- دراسات ومراقبة أشغال االعداد الهيدروفالحي 11 886

2 000 000 800 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني المرتبط بأشغال االعداد الهيدروفالحي 14 886

6 000 000 4 000 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

أشغال التهيئة 20

44 000 000 23 000 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 22 839

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 23 839

--- --- أشغال المسالك 24 8312

--- --- أشغال طبوغرافية وتأريفية 25 836

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

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

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 33 84

52 000 000 27 800 000 مجموع المشروع : 15 

إتمام المشاريع 20 421

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 30 872

--- --- تحديد األراضي الرعوية 40 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 50 836

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 60 839

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 80 84

مجموع المشروع : 20 

تهيئة المجاالت الفالحية بمناطق المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 30 421

189 025 000 160 978 500 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لملوية 10 7511

189 025 000 160 978 500 مجموع المشروع : 30 

266 931 140 233 543 714 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 10 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- 1 100 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

4 782 336 1 412 000 مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

4 000 000 1 000 000 دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

160 000 100 000 دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- دراسات متعلقة بالتربة 16 886

--- --- أشغال االستكشافات الجيوتقنية 20 836

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 40 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 50 844

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 60 8921

8 942 336 3 612 000 مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تهيئة المجال الفالحي 20 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 21 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

200 000 400 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

895 735 838 700 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

14 864 544 20 514 468 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

15 960 279 21 753 168 مجموع المشروع : 21 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 22 421

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 10 886

--- --- دراسات تقنية متعلقة بأشغال تهيئة العقار الفالحي 20 886

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 30 836

--- --- أشغال المسالك 40 8312

مجموع المشروع : 22 

تهيئة وتحسين المراعي 23 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- 1 432 323 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 11 886

أشغال التهيئة 20

--- --- تشييد بنايات تقنية 21 823

--- --- تحديد األراضي الرعوية 22 836

--- --- أشغال المسالك 23 8312

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 24 836

165 686 100 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 25 839

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 26 839

--- --- بناء مالجئ و حظائر الماشية 27 8269

--- --- أشغال بناء مالجئ و حظائر الماشي 28 872

--- --- أشغال صيانة المغروسات 29 836

شراء العتاد 30

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 31 8511

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 32 8511
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 33 873

165 686 1 532 323 مجموع المشروع : 23 

مشروع كيكو 24 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مجموع المشروع : 24 

مشاريع االستثمار في المناطق البورية 25 421

--- --- دراسات ضم األراضي 10 886

مجموع المشروع : 25 

مشروع التنمية القروية باألطلس المتوسط الشرقي 26 421

أشغال التهيئة 20 

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 24 839

--- --- أشغال الغرس 27 836

--- --- أشغال التهيئة القروية بالمقاولة 28 836

شراء األمتعة والخدمات 40 

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 46 844

شراء العتاد 70 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 74 871

--- --- اقتناء العتاد والتجهيز التقني 75 843

مجموع المشروع : 26 

توسيع المناطق السقوية 30 

مشروع سبو المتوسط - الشطر الثاني 31 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

2 435 520 2 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة الهيدوفالحية 21 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 22 886

شراء العتاد 30 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

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

--- --- شراء عتاد النسخ 33 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- 60 000 شراء عتاد تقني وتربوي 35 849

112 782 240 51 217 760 أشغال االستصالح الفالحي المائي 40 836

بناءات 50 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 52 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 53 8212
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات متعلقة بنزع الملكية 60 

--- 3 000 000 تعويضات آداء الفروق 61 811

نفقات أخرى 80 

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 82 872

--- --- شراء عتاد تقني 84 846

115 217 760 56 277 760 مجموع المشروع : 31 

مشروع ساهلة 32 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 22 886

شراء العتاد 30 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

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

--- --- شراء عتاد النسخ 33 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد تقني وتربوي 35 849

500 000 500 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 40 836

بناءات 50 

--- --- تعويضات آداء الفروق 51 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 53 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 54 8212

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 60 

--- --- شراء خاليا النحل 61 873

--- --- شراء األغراس والبذور 62 874

--- --- شراء عتاد تقني 65 846

نفقات أخرى 90 

--- --- شراء العتاد الفالحي 92 842

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 93 772

--- --- شراء الفحول 94 873

500 000 500 000 مجموع المشروع : 32 

مشروع بوهودى 33 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

11 886 594 100 000 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئ المائية الفالحية 21 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 22 886

شراء العتاد 30 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

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

--- --- شراء عتاد النسخ 33 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني وتربوي 35 849

17 500 000 3 500 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 40 836

بناءات 50 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 52 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 53 8212

نفقات متعلقة بنزع الملكية 60 

--- --- تعويضات آداء الفروق 61 811

29 386 594 3 600 000 مجموع المشروع : 33 

مشروع التهيئة الهيدروفالحية لسهل سايس 34 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

41 933 900 10 500 000 مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 22 886

1 300 000 500 000 أشغال طبوغرافية وتأريفية 23 836

57 394 764 12 000 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 24 883

--- --- دراسات طبوغرافية 25 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 26 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 27 886

--- --- أشغال المسالك 28 8312

شراء العتاد 30 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

--- --- شراء عتاد النسخ 33 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- 80 000 شراء عتاد تقني وتربوي 35 849

--- --- شراء السيارات النفعية 36 8511

--- 50 000 شراء العتاد التقني واألدوات 37 84

3 349 489 934 776 670 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 40 836

بناءات 50 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 52 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 53 8212

نفقات متعلقة بنزع الملكية 60 

--- --- تعويضات آداء الفروق 61 811

--- 60 000 000 مصاريف نزع الملكية والتعويض عن األضرار السطحية 62 811

3 450 118 598 860 000 000 مجموع المشروع : 34 

مشروع تنمية سالسل اإلنتاج بالمناطق الجبلية لتازة 40 421

--- --- دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئ المائية الفالحية 10 886

أشغال التهيئة 20 

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 22 836
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال تحسين المراعي 23 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 24 839

--- --- أشغال المسالك 25 8312

--- --- تشييد المباني اإلدارية 26 8211

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

تاطير 30 

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 34 772

--- --- دفع لمراكز األشغال 50 7511

--- --- دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج األمم المتحدة للتنمية 60 7113

شراء العتاد 70 

--- --- شراء التجهيزات السمعية البصرية 71 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي 72 845

--- --- اقتناء العتاد والتجهيز التقني 73 843

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 74 871

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 80 

--- --- شراء األغراس 82 874

--- --- أشغال الغرس 86 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 87 836

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 90 

--- --- شراء الفحول 91 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 92 874

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 95 873

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 96 872

مجموع المشروع : 40 

3 620 291 253 947 275 251 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فالحية 10 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

--- --- دراسات ضم األراضي 12 886

--- --- دراسات متعلقة بالتربة 13 886

مجموع المشروع : 10 

تهيئة المجال الفالحي 20 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 21 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

1 500 000 1 150 000 مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 12 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 13 886
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات ضم األراضي 14 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 15 886

--- --- أشغال المسالك 19 8312

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

1 500 000 1 150 000 مجموع المشروع : 21 

مشروع التنمية القروية المندمجة لالستثمار في المناطق البورية 22 421

--- --- شراء الفحول 10 873

مجموع المشروع : 22 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 23 421

--- 967 000 أشغال المسالك 10 8312

2 500 000 2 690 000 دراسات تقنية متعلقة بأشغال تهيئة العقار الفالحي 20 886

400 000 2 500 000 أشغال االستصالحات العقارية 30 836

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 40 886

2 900 000 6 157 000 مجموع المشروع : 23 

تهيئة وتحسين المراعي 24 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- 1 134 000 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 11 886

أشغال التهيئة 20

--- --- تشييد بنايات تقنية 21 823

--- --- تحديد األراضي الرعوية 22 836

--- --- أشغال المسالك 23 8312

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 24 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 25 839

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 26 839

--- --- بناء مالجئ و حظائر الماشية 27 8269

--- --- أشغال بناء مالجئ و حظائر الماشي 28 872

--- --- أشغال صيانة المغروسات 29 836

شراء العتاد 30

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 31 8511

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 32 8511

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 33 873

1 134 000 مجموع المشروع : 24 

تهيئة المجاالت الفالحية بمناطق المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 30 421

194 211 131 229 144 447 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب 10 7511

194 211 131 229 144 447 مجموع المشروع : 30 
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

توسيع المناطق السقوية 40

مشروع ولجة السلطان 41 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 30

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 32 849

مجموع المشروع : 41 

198 611 131 237 585 447 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 10 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- دراسات متعلقة بالتربة 16 886

--- --- أشغال االستكشافات الجيوتقنية 20 836

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 40 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 50 844

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 60 8921

مجموع المشروع : 10 

تهيئة المجال الفالحي 20 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 21 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

300 000 700 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

250 000 350 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

1 200 000 1 900 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 17 839

6 324 874 8 283 433 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- 120 000 شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

8 074 874 11 353 433 مجموع المشروع : 21 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 22 421

3 000 000 2 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 10 886

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 20 836

--- --- أشغال المسالك 30 8312

3 000 000 2 000 000 مجموع المشروع : 22 

تهيئة وتحسين المراعي 23 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 11 836

--- --- دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 12 886

--- --- شراء البذور واألغراس العلفية 13 874

--- --- شراء تجهيزات مراكز المياه 14 84

أشغال التهيئة 20

450 000 350 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 21 839

--- --- تشييد بنايات تقنية 22 823

--- --- تحديد األراضي الرعوية 23 836

--- --- أشغال المسالك 24 8312

--- --- بناء مالجئ و حظائر الماشية 25 8269

--- --- أشغال بناء مالجئ و حظائر الماشي 26 872

--- --- أشغال صيانة المغروسات 28 836

شراء العتاد 30

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 31 8511

--- 500 000 اقتناء صهاريج ماء متنقلة 32 8511

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 33 873

450 000 850 000 مجموع المشروع : 23 

تهيئة المجاالت الفالحية بمناطق المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 30 421

93 797 606 140 812 107 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لتادلة 10 7511

93 797 606 140 812 107 مجموع المشروع : 30 

105 322 480 155 015 540 مجموع الجهة : 05
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فالحية 10 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- دراسات متعلقة بالتربة 16 886

--- --- أشغال االستكشافات الجيوتقنية 20 836

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 40 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 50 844

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 60 8921

مجموع المشروع : 10 

تهيئة المجال الفالحي 20 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 21 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

--- 189 770 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

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

189 770 مجموع المشروع : 21 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 22 421

3 000 000 2 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 10 886

--- --- أشغال المسالك 20 8312

--- 200 000 أشغال االستصالحات العقارية 30 836

3 000 000 2 200 000 مجموع المشروع : 22 

تهيئة وتحسين المراعي 23 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

--- --- أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس 11 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 200 000 أشغال صيانة المغروسات 12 836

--- --- أشغال بناء مالجئ و حظائر الماشي 13 872

--- --- تشييد بنايات تقنية 14 823

--- --- تحديد األراضي الرعوية 15 836

--- --- أشغال المسالك 16 8312

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 17 839

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 18 839

--- --- بناء مالجئ و حظائر الماشية 19 8269

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 21 886

--- --- دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 22 886

شراء العتاد 30 

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 31 8511

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 32 8511

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 33 873

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 35 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 36 842

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 37 845

--- 1 500 000 تهيئة وصيانة المباني 40 872

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 50 889

1 800 000 مجموع المشروع : 23 

تهيئة المجاالت الفالحية بمناطق المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 30 421

242 396 959 259 560 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لدكالة 10 7511

242 396 959 259 560 000 مجموع المشروع : 30 

245 396 959 263 749 770 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تهيئة المجال الفالحي 10 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 11 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

1 700 000 1 538 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

350 000 630 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

11 500 000 17 599 518 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد تقني 43 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

13 550 000 19 767 518 مجموع المشروع : 11 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 12 421

--- 7 000 000 أشغال المسالك 10 8312

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 20 886

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 30 836

7 000 000 مجموع المشروع : 12 

تهيئة وتحسين المراعي 13 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

--- --- أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس 11 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 12 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 13 839

--- 450 000 إحداث وتجهيز نقط المياه 14 839

--- --- تشييد بنايات تقنية 15 823

--- --- تحديد األراضي الرعوية 16 836

--- --- أشغال المسالك 17 8312

--- --- بناء مالجئ و حظائر الماشية 18 8269

--- --- أشغال بناء مالجئ و حظائر الماشي 19 872

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 21 886

شراء العتاد 30 

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 31 8511

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 32 8511

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 33 873

450 000 مجموع المشروع : 13 

توسيع المناطق السقوية 20 

مشروع أسيف المال 21 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

--- 1 108 980 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

905



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

1 108 980 مجموع المشروع : 21 

مشروع قصوب 22 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

700 000 300 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 41 849

700 000 300 000 مجموع المشروع : 22 

تهيئة المجاالت الفالحية بمناطق المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 40 421

183 189 626 217 649 374 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للحوز 10 7511

183 189 626 217 649 374 مجموع المشروع : 40 

197 439 626 246 275 872 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 10 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- 1 500 000 دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- دراسات متعلقة بالتربة 16 886

--- --- أشغال االستكشافات الجيوتقنية 20 836

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 40 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 50 844

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 60 8921

1 500 000 مجموع المشروع : 10 

تهيئة المجال الفالحي 20 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 21 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

500 000 300 000 مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

773 000 400 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

13 050 000 14 045 600 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

14 323 000 14 745 600 مجموع المشروع : 21 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 22 421

2 000 000 1 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 10 886

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 20 836

--- --- أشغال المسالك 30 8312

2 000 000 1 000 000 مجموع المشروع : 22 

تهيئة وتحسين المراعي 23 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- --- دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 11 886

أشغال التهيئة 30

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 31 839

2 000 000 1 500 000 أشغال المسالك 32 8312

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 33 836

--- --- بناء مالجئ و حظائر الماشية 34 8269

--- --- تحديد األراضي الرعوية 35 836

--- --- تشييد بنايات تقنية 36 823

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 37 839

--- --- أشغال بناء مالجئ و حظائر الماشي 38 872

--- --- أشغال صيانة المغروسات 39 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 50 872

شراء العتاد 60

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 61 8511

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 62 8511

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 63 873

2 000 000 1 500 000 مجموع المشروع : 23 

توسيع المناطق السقوية 30 

مشروع أنسكمير 31 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مجموع المشروع : 31 

تهيئة المجاالت الفالحية بمناطق المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 40 421

13 000 000 76 780 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لورزازات 10 7511

274 999 999 294 650 572 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لتافاللت 20 7511

287 999 999 371 430 572 مجموع المشروع : 40 

306 322 999 390 176 172 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دراسات، أبحاث وتجارب 10 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

1 000 000 500 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- دراسات متعلقة بالتربة 16 886

--- --- أشغال االستكشافات الجيوتقنية 20 836

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 40 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 50 844

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 60 8921

1 000 000 500 000 مجموع المشروع : 10 

تهيئة المجال الفالحي 20 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 21 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

200 000 200 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

5 300 000 14 166 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 90 845

5 500 000 14 366 000 مجموع المشروع : 21 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تهيئة وتحسين المراعي 22 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

--- --- أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس 11 836

--- 1 000 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 12 839

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 13 839

--- --- تشييد بنايات تقنية 14 823

--- --- تحديد األراضي الرعوية 15 836

--- --- أشغال المسالك 16 8312

--- --- بناء مالجئ و حظائر الماشية 17 8269

--- --- أشغال بناء مالجئ و حظائر الماشي 18 872

--- --- أشغال صيانة المغروسات 19 836

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20

--- 1 489 880 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 21 886

شراء العتاد 30

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 31 8511

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 32 8511

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 33 873

2 489 880 مجموع المشروع : 22 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 23 421

3 000 000 2 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 10 886

--- --- أشغال المسالك 20 8312

3 000 000 7 984 000 أشغال االستصالحات العقارية 30 836

6 000 000 9 984 000 مجموع المشروع : 23 

تهيئة المناطق السقوية بتافراوت وآيت منصور 24 421

أشغال التهيئة 20 

--- 813 970 أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 22 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 23 836

--- --- أشغال الغرس 24 836

تكثيف و تنويع اإلنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل 31 873

--- --- شراء الماشية الحية 32 873

--- --- شراء الدواجن حيوانات 33 873

813 970 مجموع المشروع : 24 

البرنامج عابر الجهات لتنمية المراعي وتنظيم حركة الرح 27 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 11 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 12 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 13 839

--- --- شراء تجهيزات مراكز المياه 14 84

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 15 839

--- --- تحديد األراضي الرعوية 17 836

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 18 886

أشغال التهيئة القروية 20 

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 22 886

--- --- أشغال المسالك 23 8312

--- --- تشييد بنايات تقنية 24 823

--- --- بناء مخابىء ومرابط للمواشي 25 825

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 26 889

شراء العتاد 30 

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 31 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 32 842

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 33 8511

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد النقل 36 859

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 37 8511

--- --- شراء وحدات طبية متنقلة 38 849

نفقات أخرى 40 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 44 873

--- --- شراء الحيوانات 46 873

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 60 772

مجموع المشروع : 27 

تهيئة المجاالت الفالحية بمناطق المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 30 421

303 423 000 191 525 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس ماسة 10 7511

303 423 000 191 525 000 مجموع المشروع : 30 

315 923 000 219 678 850 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دراسات، أبحاث وتجارب 10 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات متعلقة بالتربة 16 886

--- --- أشغال االستكشافات الجيوتقنية 20 836

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 40 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 50 844

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 60 8921

مجموع المشروع : 10 

تنمية الفالحة التضامنية 20 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

مجموع المشروع : 20 

تهيئة المجال الفالحي 40 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 41 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

250 000 250 000 دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

100 000 100 000 مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

أشغال التهيئة القروية 20

3 000 000 5 500 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

1 000 000 1 000 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 22 839

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- --- شراء االليات والعتاد الفالحي 45 842

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

4 350 000 6 850 000 مجموع المشروع : 41 

تهيئة وتحسين المراعي 42 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

300 000 3 422 160 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 11 886

أشغال التهيئة 20

3 200 000 5 000 000 تشييد بنايات تقنية 21 823

--- --- تحديد األراضي الرعوية 22 836

6 000 000 5 000 000 أشغال المسالك 23 8312

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 24 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 25 839

--- 9 300 000 إحداث وتجهيز نقط المياه 26 839
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- بناء مالجئ و حظائر الماشية 27 8269

--- --- أشغال بناء مالجئ و حظائر الماشي 28 872

--- --- أشغال صيانة المغروسات 29 836

شراء العتاد 30

--- 3 000 000 اقتناء شاحنات الصهريج 31 8511

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 32 8511

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 33 873

9 500 000 25 722 160 مجموع المشروع : 42 

البرنامج عابر الجهات لتنمية المراعي وتنظيم حركة الرح 43 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 11 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 12 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 13 839

--- --- شراء تجهيزات مراكز المياه 14 84

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 15 839

--- --- تحديد األراضي الرعوية 17 836

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 18 886

أشغال التهيئة القروية 20 

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 22 886

--- --- أشغال المسالك 23 8312

--- --- تشييد بنايات تقنية 24 823

--- --- بناء مخابىء ومرابط للمواشي 25 825

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 26 889

شراء العتاد 30 

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 31 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 32 842

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 33 8511

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد النقل 36 859

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 37 8511

--- --- شراء وحدات طبية متنقلة 38 849

نفقات أخرى 40 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 44 873

--- --- شراء الحيوانات 46 873
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 60 772

مجموع المشروع : 43 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 44 421

1 200 000 4 473 854 أشغال االستصالحات العقارية 10 836

--- 8 094 600 أشغال المسالك 20 8312

2 500 000 2 400 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 30 886

3 700 000 14 968 454 مجموع المشروع : 44 

17 550 000 47 540 614 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دراسات، أبحاث وتجارب 10 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- دراسات ضم األراضي 15 886

--- --- دراسات متعلقة بالتربة 16 886

--- --- أشغال االستكشافات الجيوتقنية 20 836

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 40 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 50 844

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 60 8921

مجموع المشروع : 10 

تهيئة المجال الفالحي 20 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 21 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 11 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات ضم األراضي 13 886

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 16 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 19 839

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 20 836

مواد وعتاد تقني وأدوات 40 

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد هيدرو ميكانيكي 44 849

--- --- شراء االليات والعتاد الفالحي 45 842
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد المباني اإلدارية 60 8211

مجموع المشروع : 21 

تهيئة وتحسين المراعي 22 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 11 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 12 836

--- --- شراء تجهيزات مراكز المياه 13 84

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 15 839

--- --- تحديد األراضي الرعوية 16 836

أشغال التهيئة القروية 20 

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- أشغال المسالك 22 8312

--- --- تشييد بنايات تقنية 23 823

--- --- بناء مخابىء ومرابط للمواشي 24 825

--- 5 500 000 إحداث وتجهيز نقط المياه 26 839

شراء العتاد 30 

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 31 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 32 842

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 33 8511

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد النقل 36 859

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 37 8511

--- --- شراء وحدات طبية متنقلة 38 849

--- --- شراء السيارات النفعية 39 8511

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 40 839

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 60 772

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 70

--- 1 248 840 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 71 886

6 748 840 مجموع المشروع : 22 

البرنامج عابر الجهات لتنمية المراعي وتنظيم حركة الرح 23 421

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي 10 

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 11 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 12 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 13 839

--- --- شراء تجهيزات مراكز المياه 14 84

--- --- اشغال تكسير الصخور و ازالة االحجار 15 839
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تحديد األراضي الرعوية 17 836

--- --- دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 18 886

أشغال التهيئة القروية 20 

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 22 889

--- --- أشغال المسالك 23 8312

--- --- تشييد بنايات تقنية 24 823

--- --- بناء مخابىء ومرابط للمواشي 25 825

شراء العتاد 30 

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 31 84

--- --- شراء العتاد الفالحي 32 842

--- --- اقتناء صهاريج ماء متنقلة 33 8511

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد النقل 36 859

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 37 8511

--- --- شراء وحدات طبية متنقلة 38 849

نفقات أخرى 40 

--- --- شراء خاليا النحل 44 873

--- --- شراء الحيوانات 46 873

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 60 772

مجموع المشروع : 23 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 24 421

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 10 886

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 20 836

--- --- أشغال المسالك 30 8312

مجموع المشروع : 24 

مشروع اإلعداد الهيدروفالحي للجريفية 25 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- --- دراسات ومراقبة أشغال االعداد الهيدروفالحي 11 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 12 886

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني المرتبط بأشغال االعداد الهيدروفالحي 14 886

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بأشغال التهيئة المائية الفالحية 15 883

أشغال التهيئة 20

31 000 000 44 000 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 21 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 22 839

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 23 839
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

5 000 000 2 500 000 أشغال المسالك 24 8312

--- --- أشغال طبوغرافية وتأريفية 25 836

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

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

--- --- شراء العتاد التقني واألدوات 33 84

36 000 000 46 500 000 مجموع المشروع : 25 

36 000 000 53 248 840 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تهيئة وتحسين المراعي 10 421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- 630 800 دراسات و مساعدة تقنية متعلقة بأشغال تهيئة المراعي 11 886

أشغال التهيئة 20

--- --- تشييد بنايات تقنية 21 823

6 400 000 4 000 000 تحديد األراضي الرعوية 22 836

--- --- أشغال المسالك 23 8312

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة الذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة األعشاب 
المضرة 24 836

--- 3 000 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 25 839

--- --- إحداث وتجهيز نقط المياه 26 839

--- --- بناء مالجئ و حظائر الماشية 27 8269

--- --- أشغال بناء مالجئ و حظائر الماشي 28 872

--- --- أشغال صيانة المغروسات 29 836

شراء العتاد 30

--- 700 000 اقتناء شاحنات الصهريج 31 8511

--- 2 500 000 اقتناء صهاريج ماء متنقلة 32 8511

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 33 873

--- 250 000 المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 70 772

--- --- شراء عتاد النقل 80 859

6 400 000 11 080 800 مجموع المشروع : 10 

تهيئة المجال الفالحي 20 

استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط 21 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 11 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 12 839

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 21 886

--- --- دراسات التهيئة المائية الفالحية 22 886
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات ضم األراضي 23 886

--- --- دراسات طبوغرافية 24 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 26 886

مجموع المشروع : 21 

التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية 22 421

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية متعلقة بأشغال االستصالحات العقارية 10 886

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 20 836

--- --- أشغال المسالك 30 8312

مجموع المشروع : 22 

6 400 000 11 080 800 مجموع الجهة : 12

5 763 900 000 4 010 000 000 مجموع البرنامج : 418

تطوير المجال القروي و المناطق الجبلية  419

المصالح المشتركة 00

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 10 490

--- 4 000 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 10 886

4 000 000 مجموع المشروع : 10 

التنمية المندمجة لمناطق الجبال 20 490

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 13 8321

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- --- أشغال المسالك 15 8312

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 19 839

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

--- --- تشييد بنايات تقنية 41 823
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 44 8511

نفقات الدعم 50 

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 51 772

شراء األمتعة والخدمات 60 

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 61 772

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 62 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 63 871

مجموع المشروع : 20 

تنمية مناطق الواحات وشجر األركان 30 422

68 000 000 90 000 000 إعانة التجهيز لفائدة وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر األركان 10 7511

68 000 000 90 000 000 مجموع المشروع : 30 

برامج للتنمية القروية 40 

التنمية المندمجة للمجال القروي 41 490

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 13 8321

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 14 839

5 100 000 20 342 541 أشغال المسالك 15 8312

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

--- --- أشغال صيانة المغروسات 21 836

--- --- أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

--- --- شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

--- --- تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 44 8511
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات الدعم 50 

--- 18 000 000 المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 51 772

شراء األمتعة والخدمات 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 62 845

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 70 772

--- 100 000 000 تسديد لفائدة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 80 74

5 100 000 138 342 541 مجموع المشروع : 41 

برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية في العالم القروي 42 490

--- 500 000 000 دفع مساهمة الميزانية العامة لفائدة صندوق التنمية القروية ومناطق الجبال 10 74

--- 100 000 000 دفع مساهمة الوزارة المكلفة بالفالحة لفائدة صندوق التنمية القروية ومناطق 
الجبال 20 74

600 000 000 مجموع المشروع : 42 

مشروع التنمية القروية لجبال األطلس 50 490

--- --- شراء السيارات النفعية 10 8511

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

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 30 772

--- --- دفع لفائدة مركز الكفاءات للدعامة الثانية 40 771

1 900 000 100 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق بمشروع التنمية القروية لجبال 
االطلس 50 886

1 900 000 100 000 مجموع المشروع : 50 

- مشروع النمو القروي ذو الفائدة الشمولية بجهة طنجة تطوان الحسيمة 60 490

--- --- شراء سيارات نفعية 10 86

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق بمشروع التنمية القروية ذو 
الفائدة الشمولية بجهة طنجة تطوان الحسيمة 20 886

مجموع المشروع : 60 

75 000 000 832 442 541 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

- مشروع النمو القروي ذو الفائدة الشمولية بجهة طنجة تطوان الحسيمة 10 490

أشغال البنايات األساسية 10

10 000 000 5 000 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 11 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 12 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 13 872

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 14 839

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 15 836

30 000 000 89 200 000 أشغال المسالك 16 8312

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 17 8321

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 18 872

--- --- تشييد بنايات تقنية 19 823
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد 20

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 21 8511

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 22 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 23 871

--- --- شراء عتاد تقني 24 846

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 30

34 100 000 24 312 580 أشغال الغرس 31 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 32 836

--- --- شراء األغراس والبذور 33 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 40

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 41 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 42 874

--- --- شراء الحيوانات 43 873

دراسات ومساعدة 50

5 900 000 3 580 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق بمشروع التنمية القروية ذو 
الفائدة الشمولية بجهة طنجة تطوان الحسيمة 51 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 52 886

--- 200 000 مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 53 886

نفقات أخرى 60

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 61 772

80 000 000 122 292 580 مجموع المشروع : 10 

80 000 000 122 292 580 مجموع الجهة : 01

جهة فاس - مكناس 03

مشروع التنمية القروية المندمجة بمناطق جبال الريف بتازة 10 490

أشغال البنايات األساسية 10

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 11 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 12 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 13 872

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 14 839

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 15 836

1 137 000 5 063 779 أشغال المسالك 16 8312

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 17 8321

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 18 872

--- --- تشييد بنايات تقنية 19 823

شراء العتاد 20

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 21 8511

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 22 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 23 871
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 24 846

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 30

30 000 000 45 000 000 أشغال الغرس 31 836

--- --- أشغال صيانة المغروسات 32 836

--- --- شراء األغراس والبذور 33 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 40

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 41 873

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 42 874

--- --- شراء الحيوانات 43 873

دراسات ومساعدة 50

25 000 000 10 000 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة متعلقة بمشروع التنمية القروية 
المندمجة بمناطق جبال الريف بتازة 51 886

--- --- دراسات االستكشاف الجيوتقني 52 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 53 886

نفقات أخرى 60

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 61 772

--- 1 000 000 إعانة التجهيز لفائدة المكتب الوطني لالستشارة الفالحية 62 7511

56 137 000 61 063 779 مجموع المشروع : 10 

56 137 000 61 063 779 مجموع الجهة : 03

جهة بني مالل - خنيفرة 05

مشروع التنمية القروية لجبال األطلس 10 490

أشغال التهيئة القروية 10 

2 620 000 2 655 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق بمشروع التنمية القروية لجبال 
االطلس 11 886

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 12 886

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 13 8321

100 000 50 000 دراسات االستكشاف الجيوتقني 14 886

--- 10 000 000 أشغال المسالك 15 8312

10 000 000 3 200 000 أشغال االستصالح الفالحي المائي 16 836

1 843 000 250 000 أشغال االستصالحات العقارية 17 836

--- --- تهيئة المراعي الغابوية 18 872

3 000 000 900 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 19 839

تكثيف و تحسين االنتاج النباتي 20 

3 900 000 1 900 000 أشغال صيانة المغروسات 21 836

5 000 000 3 446 000 أشغال الغرس 22 836

--- --- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس األشجار ومراقبة األعشاب المضرة 23 836

--- --- شراء األغراس والبذور 24 874

تكثيف و تحسين االنتاج الحيواني 30 

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 31 873
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء البذور العلفية واألغذية 32 874

900 000 635 000 شراء الحيوانات 33 873

تثمين اإلنتاج وإنعاش المنتوجات 40 

8 500 000 3 424 000 تشييد بنايات تقنية 41 823

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 42 872

--- 1 400 000 شراء عتاد تقني 43 84

--- --- اقتناء شاحنات الصهريج 44 8511

نفقات الدعم 50 

--- 2 000 000 إعانة التجهيز لفائدة المكتب الوطني لالستشارة الفالحية 51 7511

--- 1 000 000 المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات 52 772

شراء األمتعة والخدمات 60 

--- --- شراء سيارات نفعية 61 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 62 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 63 871

--- 750 000 المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 70 772

35 863 000 31 610 000 مجموع المشروع : 10 

35 863 000 31 610 000 مجموع الجهة : 05

جهة درعة - تافياللت 08

التنمية القروية وتنمية المناطق الجبلية 10 490

10 000 000 83 591 100 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لورزازات 10 7511

10 000 000 83 591 100 مجموع المشروع : 10 

10 000 000 83 591 100 مجموع الجهة : 08

257 000 000 1 131 000 000 مجموع البرنامج : 419

حماية وتأمين الملك الغابوي  421

المصالح المشتركة 00

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

التجهيزات والبنيات 20 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 13 8212

--- --- تشييد الدور الغابوية 14 825

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 16 844

--- --- منشآت هاتفية 17 872

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 18 849
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء األمتعة والخدمات 20 

--- --- إستصالح الدور الغابوية 21 836

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 22 844

مصاريف فتح وصيانة المسالك 30 

--- --- أشغال فتح السبل 31 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 32 836

مجموع المشروع : 20 

الحراسة الغابوية 30 422

--- --- شراء السيارات النفعية 10 8511

--- --- شراء األسلحة والذخيرة  20 86

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

التجهيزات والبنيات 20 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849

صيانة المسالك 60 

--- --- أشغال فتح السبل 61 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 62 836

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

التجهيزات والبنيات 20 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849

--- --- تشييد المباني اإلدارية 40 8211

صيانة المسالك 70 

--- --- أشغال فتح السبل 71 8312
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 72 836

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

التجهيزات والبنيات 20 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849

صيانة المسالك 60 

--- --- أشغال فتح السبل 61 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 62 836

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

التجهيزات والبنيات 20 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849

صيانة المسالك 70 

--- --- أشغال فتح السبل 71 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 72 836

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

التجهيزات والبنيات 20 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

صيانة المسالك 60 

--- --- أشغال فتح السبل 61 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 62 836

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

التجهيزات والبنيات 20 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849

صيانة المسالك 60 

--- --- أشغال فتح السبل 61 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 62 836

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

التجهيزات والبنيات 20 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849

صيانة المسالك 60 

--- --- أشغال فتح السبل 61 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 62 836

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

التجهيزات والبنيات 20 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849

صيانة المسالك 60 

--- --- أشغال فتح السبل 61 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 62 836

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

التجهيزات والبنيات 20 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849

صيانة المسالك 60 

--- --- أشغال فتح السبل 61 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 62 836

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

التجهيزات والبنيات 10 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849

صيانة المسالك 60 

--- --- أشغال فتح السبل 61 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 62 836

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تحديد و تسجيل الملك الغابوي 10 422

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

التجهيزات والبنيات 20 490

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 10 872

--- --- إستصالح الدور الغابوية 20 836

--- --- شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات كهربائية 30 849

صيانة المسالك 60 

--- --- أشغال فتح السبل 61 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 62 836

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 12

مجموع البرنامج : 421

التهيئة والتنمية الغابوية  422

المصالح المشتركة 00

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

89 500 000 50 000 000 أشغال التوليد 12 836

45 000 000 41 000 000 أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

30 000 000 19 000 000 أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- 5 000 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

164 500 000 115 000 000 مجموع المشروع : 10 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 20 490

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 10 886

مجموع المشروع : 20 

تهيئة مناطق شجر األركان 30 421

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 13 836

--- --- أشغال استصالح المشاتل 14 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 15 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 16 836

--- --- أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة 17 836

--- --- مصاريف السياج 18 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 30 839

نفقات مختلفة 40 

--- --- شراء أفران مطورة 41 849

أشغال البنايات األساسية 50 

--- --- أشغال فتح السبل 51 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 52 836

مجموع المشروع : 30 

164 500 000 115 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 20 490

--- --- دراسات تهيئة الغابات 10 886

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 20 490

--- --- دراسات تهيئة الغابات 10 886

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 20 490

--- --- دراسات تهيئة الغابات 10 886

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 20 490

--- --- دراسات تهيئة الغابات 10 886

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 04
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الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 20 490

--- --- دراسات تهيئة الغابات 10 886

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 20 490

--- --- دراسات تهيئة الغابات 10 886

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 20 490

--- --- دراسات تهيئة الغابات 10 886

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 20 490

--- --- دراسات تهيئة الغابات 10 886

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة القروية 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 20 490

--- --- دراسات تهيئة الغابات 10 886

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية 10 421

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال التشجير 11 836

--- --- أشغال التوليد 12 836

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 13 836

--- --- مصاريف السياج 14 836

أشغال تحسين المراعي 20 

--- --- أشغال تحسين المراعي 21 836

--- --- دراسات لتحسين المراعي الغابوية 22 886

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 23 839

--- --- أشغال الحراجة ومتابعة األغراس 24 836

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية 26 823

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء األغراس والبذور 31 874

--- --- أشغال استصالح المشاتل 32 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 33 836

--- --- شراء العتاد واألدوات للمشاتل 34 849

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

164 500 000 115 000 000 مجموع البرنامج : 422

محاربة التصحر و المحافظة على الطبيعة  423

المصالح المشتركة 00

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 11 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 12 839

--- --- أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية األساسية 13 839

15 500 000 15 000 000 اشغال مكافحة زحف الرمال 14 839

--- --- تهيئة األروقة وقاعات العرض 15 872

--- 1 158 572 أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 16 836

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- 290 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 21 886

935



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 22 889

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 31 842

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء األغراس والبذور 33 874

--- --- شراء عتاد تقني لتجهيز المتحف 34 84

--- 550 000 دفع لفائدة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة "المنتزه الوطني لسوس ماسة 35 7512

15 500 000 16 998 572 مجموع المشروع : 10 

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 20 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- بناء محطات المراقبة 50 823

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

نفقات مختلفة 70 

--- --- شراء األغراس والبذور 71 874

--- --- شراء أفران مطورة 72 849

--- --- شراء الحيوانات 80 873

مجموع المشروع : 20 

محاربة الحرائق وصحة الغابات 30 422

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال محاربة المخاطر 11 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 12 839

--- --- بناء مراكز الحراسة 13 823

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد تقني 21 846

--- --- شراء السيارات لمحاربة الحرائق 22 8511

--- --- تهيئة وصيابة خنادق واقية النار 30 872

--- 2 160 000 دفع لفائدة مديرية األرصاد الجوية الوطنية 40 752

2 160 000 مجموع المشروع : 30 

15 500 000 19 158 572 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

--- --- أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 10 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 20 839

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 30 842

مجموع المشروع : 10 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 20 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 11 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 12 839

--- --- أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية األساسية 13 839

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 21 886

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 31 842

--- --- شراء األغراس والبذور 32 874

مجموع المشروع : 10 

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 20 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

--- --- أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 10 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 20 839

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 30 842

--- --- شراء األغراس والبذور 40 874

--- --- أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية األساسية 50 839

--- --- اشغال مكافحة زحف الرمال 60 839

مجموع المشروع : 10 

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 20 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 10 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

--- --- أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 10 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 20 839

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 30 842

--- --- شراء األغراس والبذور 40 874

--- --- أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية األساسية 50 839

--- --- اشغال مكافحة زحف الرمال 60 839

مجموع المشروع : 10 

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 20 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 11 839

--- --- اشغال مكافحة زحف الرمال 12 839

--- --- أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 13 836

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 21 886

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 31 842

مجموع المشروع : 10 

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 20 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 11 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 12 839

--- --- أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية األساسية 13 839

--- --- اشغال مكافحة زحف الرمال 14 839

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 21 886

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 31 842

--- --- شراء األغراس والبذور 32 874

مجموع المشروع : 10 

تهيئة االحواض المائية 20 

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 21 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

مجموع المشروع : 21 

مشروع الحماية من انجراف التربة بالحوض المائي أسيف المال/ تانسيفت 22 490

دراسات وأبحاث 10 

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 11 884

شراء العتاد 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 22 845

--- --- شراء عتاد النسخ 23 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 24 849

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 26 871

--- --- شراء عتاد التوضيح 27 849

اشغال التهيئة و االستصالح 30 

--- --- أشغال فتح السبل 31 8312

--- --- أشغال االستصالح و صيانة المسالك 32 836

--- --- أشغال االستصالح الفالحي المائي 33 836
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التشجير والغرس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 34 836

--- --- أشغال استصالح المشاتل 35 836

--- --- أشغال االستصالحات العقارية 36 836

--- --- أشغال إنتاج األغراس 37 836

--- --- أشغال تحسين المراعي 38 836

--- --- معالجات الغابات 39 836

أشغال التهيئة القروية 40 

--- --- تهيئة وصيابة خنادق واقية النار 41 872

--- --- أشغال تجديد و صيانة األغراس القديمة بالمقاولة 42 836

--- --- شراء األغراس والبذور 43 874

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 44 839

--- --- أشغال الكهرباء 45 8322

--- --- شراء خاليا النحل مملوءة 46 873

بناء وتهيئة 50 

--- --- تشييد الدور الغابوية 51 825

--- --- تهيئة وصيانة المباني 52 872

--- --- تشييد المباني اإلدارية 53 8211

--- --- إستصالح الدور الغابوية 54 836

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 55 889

انجاز مخططات تنمية الدواوير 60 

--- --- شراء أفران مطورة 61 849

--- --- أشغال الري الصغير والمتوسط 62 8324

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 63 832

--- --- شراء الحيوانات 64 873

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 11 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 12 839

--- --- أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية األساسية 13 839

--- --- اشغال مكافحة زحف الرمال 14 839

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 21 886

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 31 842

--- --- شراء عتاد تقني 32 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األغراس والبذور 33 874

مجموع المشروع : 10 

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 20 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 11 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 12 839

--- --- أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية األساسية 13 839

--- --- اشغال مكافحة زحف الرمال 14 839

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 21 886

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 31 842

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء األغراس والبذور 33 874

مجموع المشروع : 10 

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 20 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

أشغال التهيئة 10 

--- --- أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 11 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 12 839

--- --- أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية األساسية 13 839

--- --- اشغال مكافحة زحف الرمال 14 839

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 21 886
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 31 842

--- --- شراء األغراس والبذور 32 874

مجموع المشروع : 10 

تهيئة األحواض والمحافظة على التربة 20 490

--- --- أشغال االستصالح واالستثمار 10 836

--- --- أشغال االستصالح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة 20 836

--- --- أشغال التشجير واألغراس والبنيات األساسية المضادة لتعرية التربة 30 839

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

--- --- شراء األغراس والبذور 10 874

--- --- أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية األساسية 20 839

--- --- اشغال مكافحة زحف الرمال 30 839

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي 10 490

--- --- أشغال االستصالح عن طريق المقاولة 10 836

--- --- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية 20 839

--- --- شراء تجهيزات اإلثقاب و اآلبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 30 842

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

15 500 000 19 158 572 مجموع البرنامج : 423

تطوير الصيد واألحياء البحرية وتثمين الموارد 424

المصالح المشتركة 00

حماية الثروات السمكية وتطوير الصيد واألحياء البحرية 10 

دراسات حول قطاع الصيد البحري 11 423

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

مجموع المشروع : 11 

حماية الثروات السمكية (1) 12 423

--- 2 000 000 إعانة لفائدة قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 10 7512

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

--- 1 600 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 50 845

--- 200 000 شراء وتركيب العتاد التقني  60 84

--- --- دفوعات لفائدة المؤسسات العمومية متعلقة باتفاقيات الشراكة 70 7511

942



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 80 879

3 800 000 مجموع المشروع : 12 

دفع لفائدة صندوق تنمية الصيد البحري 13 490

--- 75 000 000 دفع لفائدة صندوق تنمية الصيد البحري 10 74

75 000 000 مجموع المشروع : 13 

مراقبة الصيد 20 

الحراسة البحرية 21 423

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء معدات و تجهيزات الحراسة 20 849

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 30 872

--- --- تشييد المباني اإلدارية 40 8211

--- --- شراء السيارات النفعية 50 8511

--- 200 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 70 845

200 000 مجموع المشروع : 21 

تثمين المنتوج البحري 30 

دراسات عامة 31 490

--- --- شراء عتاد تقني و علمي 30 84

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 40 845

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 80 872

--- --- إنجاز األفالم واألشرطة الوثائقية 90 894

مجموع المشروع : 31 

مساعدة الوحدات الصناعية 32 490

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 40 845

--- --- شراء السيارات النفعية 50 8511

--- --- شراء عتاد تقني و علمي 60 84

مجموع المشروع : 32 

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 40 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 41 490

--- 5 000 000 شراء األراضي 10 811

دراسات 20 

--- --- دراسات ومراقبة 22 889

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 23 881

--- --- بناء نقط التفريغ المهيئة 30 825

--- --- أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي 80 8311
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات أخرى 90 

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 91 7511

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 92 752

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 93 844

--- --- تشييد مباني خاصة بقرى الصيادين 95 8211

--- --- بناء منشأت بحرية خاصة بقرى الصيادين 96 8341

--- --- أشغال تهيئة وإقامة قرى الصيادين 97 872

--- 5 000 000 أشغال تهيئة وإقامة منشأت بحرية 98 872

--- 200 000 اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى للبنايات 99 826

10 200 000 مجموع المشروع : 41 

89 200 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 10 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

دراسات 20 

--- --- دراسات ومراقبة 22 889

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 23 881

--- --- بناء نقط التفريغ المهيئة 30 825

--- --- أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي 80 8311

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 90 752

مجموع المشروع : 11 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 10 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

دراسات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 23 881

--- --- بناء نقط التفريغ المهيئة 30 825

--- --- أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي 80 8311

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 90 752

مجموع المشروع : 11 

مجموع الجهة : 02

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

حماية الثروات السمكية وتطوير الصيد واألحياء البحرية 10 

تنمية تربية األحياء البحرية 11 423

9 000 000 17 000 000 إعانة التجهيز لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية 10 7511

9 000 000 17 000 000 مجموع المشروع : 11 

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 20 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 21 490

--- --- شراء األراضي 10 811

دراسات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 23 881

--- --- بناء نقط التفريغ المهيئة 30 825

--- --- أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي 80 8311

مجموع المشروع : 21 

9 000 000 17 000 000 مجموع الجهة : 04

جهة الدار البيضاء- سطات 06

حماية الثروات السمكية وتطوير الصيد واألحياء البحرية 10 

البحث العلمي في الميدان السمكي 11 423

22 000 000 53 000 000 إعانة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 10 7511

22 000 000 53 000 000 مجموع المشروع : 11 

إنعاش الصيد الساحلي (1) 12 423

--- --- دفع لفائدة المكتب الوطنى للصيد 10 7511

مجموع المشروع : 12 

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 20 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 21 490

--- --- شراء األراضي 10 811

دراسات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 23 881

--- --- بناء نقط التفريغ المهيئة 30 825

--- --- أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي 80 8311

--- --- دفع لفائدة المكتب الوطنى للصيد 90 7511

مجموع المشروع : 21 

22 000 000 53 000 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 10 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

دراسات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 23 881

--- --- بناء نقط التفريغ المهيئة 30 825

--- --- أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 800 000 شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي 80 8311

3 000 000 6 300 000 دفع لفائدة جماعة الصويرة 90 761

3 000 000 7 100 000 مجموع المشروع : 11 

3 000 000 7 100 000 مجموع الجهة : 07

جهة سوس - ماسة 09

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 10 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

دراسات 20 

--- 750 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 23 881

9 000 000 2 300 000 بناء نقط التفريغ المهيئة 30 825

--- --- أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي 80 8311

7 000 000 4 000 000 دفوعات لفائدة المؤسسات العمومية متعلقة باتفاقيات الشراكة 90 7511

16 000 000 7 050 000 مجموع المشروع : 11 

16 000 000 7 050 000 مجموع الجهة : 09
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة كلميم - واد نون 10

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 10 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

دراسات 20 

--- 850 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 23 881

--- 4 800 000 بناء نقط التفريغ المهيئة 30 825

--- --- أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- 80 000 شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي 80 8311

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 90 752

5 730 000 مجموع المشروع : 11 

5 730 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 10 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

دراسات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 23 881

--- --- بناء نقط التفريغ المهيئة 30 825

--- --- أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي 80 8311

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 90 7511

مجموع المشروع : 11 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التفليدي 10 

بناء وتجهيز وتهيئة (1) 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

دراسات 20 

--- 320 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 23 881

1 000 000 1 000 000 بناء نقط التفريغ المهيئة 30 825

--- 1 400 000 أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة 40 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 100 000 شراء عتاد تقني 60 846

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي 80 8311

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 90 7511

1 000 000 2 920 000 مجموع المشروع : 11 

1 000 000 2 920 000 مجموع الجهة : 12

51 000 000 182 000 000 مجموع البرنامج : 424

التاهيل، الترقية االجتماعية والمهنية وسالمة رجال البحر 425

المصالح المشتركة 00

الترقية االجتماعية والمهنية لقطاع الصيد البحري 10 

اإلنعاش اإلجتماعي المهني 11 490

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 10 879

--- --- مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 30 889

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 50 845

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

مصاريف مندوبيات الصيد البحري 80 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 81 871

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 82 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 83 844

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  84 84

--- --- شراء عتاد صحي 85 849

--- --- شراء األراضي 86 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 87 8211

--- --- أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 88 872

مجموع المشروع : 11 

نفقات مؤسسات التكوين المهني 12 490

--- --- شراء األراضي 10 811

10 000 000 4 000 000 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

--- --- شراء العتاد التعليمي 60 84

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بنك المعطيات ونظام االعالم 80

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 81 845

--- 45 000 مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 82 879

--- --- مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 83 889

دراسات 90

--- 935 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 93 881

10 000 000 4 980 000 مجموع المشروع : 12 

البحث وإنقاذ األرواح البشرية في البحر 20 

اغاثة بحرية 21 423

--- --- شراء بواخر لالنقاد 10 852

--- --- شراء سيارات نفعية 20 86

دراسات 30 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 33 881

--- --- أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 40 872

--- 2 500 000 شراء وتركيب العتاد التقني  50 84

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- --- تشييد المباني اإلدارية 80 8211

--- 427 000 دفع لفائدة مديرية األرصاد الجوية الوطنية 90 752

2 927 000 مجموع المشروع : 21 

المشاركة في برنامج التعاون 30 490

نفقات متعلقة بمحاربة األمية 10 

--- --- دفع لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة األمية 11 7511

--- --- شراء عتاد للتوعية 12 849

مجموع المشروع : 30 

10 000 000 7 907 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تحويالت لفائدة مؤسسات التكوين 11 490

--- 3 668 000 اعانة لفائدة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 10 7512

--- 400 000 اعانة لفائدة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة 20 7512

4 068 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز وتهيئة مركز التأهيل المهني البحري بطنجة 12 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

أشغال التهيئة صيانة و إصالح البنايات اإلدارية 30 

--- --- أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 31 872

--- 200 000 اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى للبنايات 32 826
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

--- 100 000 شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 80 881

--- 60 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 90 849

360 000 مجموع المشروع : 12 

4 428 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

بناء وتجهيز وتهيئة مركز التأهيل المهني البحري بالناضور 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

أشغال التهيئة صيانة و إصالح البنايات اإلدارية 30 

--- --- أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 31 872

--- 65 000 اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى للبنايات 32 826

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

--- 800 000 شراء عتاد تقني 60 846

--- 30 000 شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 80 881

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 90 849

895 000 مجموع المشروع : 11 

895 000 مجموع الجهة : 02

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

بناء و تجهيز و تهيئة مركز التاهيل المهني البحري بالدار البيضاء 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

أشغال التهيئة صيانة و إصالح البنايات اإلدارية 30 

--- --- أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 31 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

--- 80 000 شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 80 881

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 90 849

80 000 مجموع المشروع : 11 

80 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تحويالت لفائدة مؤسسات التكوين 11 490

--- 215 000 اعانة لفائدة معهد التكنولوجيا للصيد البحري -اسفي 10 7512

215 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز وتهيئة مركز التأهيل المهني البحري بالصويرة 12 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

أشغال التهيئة صيانة و إصالح البنايات اإلدارية 30 

--- 20 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 31 872

--- 30 000 اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى للبنايات 32 826

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

--- 200 000 شراء عتاد تقني 60 846

--- 10 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 70 845

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 80 881

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 90 849

260 000 مجموع المشروع : 12 

475 000 مجموع الجهة : 07

جهة سوس - ماسة 09

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تحويالت لفائدة مؤسسات التكوين 11 490

--- 3 040 000 اعانة لفائدة المعهد العالي للصيد البحري 10 7512

3 040 000 مجموع المشروع : 11 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مركز التأهيل المهني البحري بأكادير 12 423

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

أشغال التهيئة صيانة و إصالح البنايات اإلدارية 30 

--- 110 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 31 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

--- 100 000 شراء عتاد تقني 60 846

--- 40 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 70 845

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 80 881

--- 100 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 90 849

350 000 مجموع المشروع : 12 

3 390 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تحويالت لفائدة مؤسسات التكوين 11 490

--- 200 000 اعانة لفائدة معهد التكنولوجيا للصيد البحري -طانطان 10 7512

200 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز وتهيئة مركز التأهيل المهني البحري بسيدي إفني 12 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

أشغال التهيئة صيانة و إصالح البنايات اإلدارية 30 

--- 180 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 31 872

--- 40 000 اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى للبنايات 32 826

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

--- 60 000 شراء عتاد تقني 60 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 80 889

--- 120 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 90 849

400 000 مجموع المشروع : 12 

600 000 مجموع الجهة : 10
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

تحويالت لفائدة مؤسسات التكوين 11 490

--- 1 000 000 اعانة لفائدة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون 10 7512

1 000 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز وتهيئة مركز التأهيل المهني البحري ببوجدور 12 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

أشغال التهيئة صيانة و إصالح البنايات اإلدارية 30 

--- 200 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 31 872

--- 68 000 اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى للبنايات 32 826

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- 12 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 70 845

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 80 881

--- 200 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 90 849

480 000 مجموع المشروع : 12 

1 480 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم لفائدة مؤسسات التكوين المهني 10 

بناء و تجهيز و تهيئة مركز التاهيل المهني البحري بالداخلة 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

أشغال التهيئة صيانة و إصالح البنايات اإلدارية 30 

--- 200 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 31 872

--- 120 000 اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى للبنايات 32 826

شراء العتاد 40 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء العتاد التعليمي 42 84

--- --- شراء عتاد الداخليات 43 849

--- 80 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

--- 350 000 شراء عتاد تقني 60 846

--- 75 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 70 845

--- 400 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 80 881

1 225 000 مجموع المشروع : 11 

1 225 000 مجموع الجهة : 12

10 000 000 20 480 000 مجموع البرنامج : 425

دعم وخدمات متنوعة 430

المصالح المشتركة 00

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 10 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 11 889

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 20 889

2 500 000 2 000 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 30 886

2 500 000 2 000 000 مجموع المشروع : 10 

عمليات عقارية والتجهير 20 490

--- --- شراء األراضي 10 811

تشييد وصيانة البنايات 20 

1 000 000 1 600 000 دراسات، مساعدة تقنية، مراقبة ومشورة تتعلق باألشغال 21 886

14 000 000 4 150 000 تشييد المباني اإلدارية 22 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 23 8212

4 000 000 13 350 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 24 872

--- 6 000 000 أشغال كبرى لصيانة وإصالح المباني اإلدارية 25 8261

--- 3 000 000 أشغال كبرى لصيانة وإصالح المساكن الوظيفية 26 8261

تجهيز المصالح 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- 1 000 000 شراء و تركيب عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 34 844

2 000 000 3 700 000 شراء وتركيب العتاد التقني  35 84

--- 550 000 شراء عتاد المطبخ وقاعة األكل 36 849

--- 7 000 000 شراء العتاد التقني واألدوات 37 84

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 40 752

21 000 000 40 350 000 مجموع المشروع : 20 

عمليات مختلفة 30 490

دفوعات 10 

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 11 7512
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 12 74

مجموع المشروع : 30 

نظم اإلعالم والتنظيم 40 490

دراسات ومساعدة 10 

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 11 889

--- --- دراسات معلومياتية 12 889

7 000 000 21 975 000 مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 13 8922

عتاد وتجهيز 20 

4 500 000 8 675 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 21 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 22 844

--- 2 000 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 23 8328

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 24 879

11 500 000 32 650 000 مجموع المشروع : 40 

تنمية الموارد البشرية 50 490

--- --- دراسات و مساعدة و مشورة و مراقبة 10 889

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 20 849

مجموع المشروع : 50 

دراسات استراتيجية وإحصائية 60 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 11 889

--- --- مساعدة تقنية مرتبطة بمشاريع االستثمار لبرنامج "انعاش المناطق القروية 
المغربية من خالل التشغيل و ريادة االعمال في القطاع الفالحي" 12 886

مجموع المشروع : 60 

السجل الفالحي 70 490

--- --- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 10 889

--- --- شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 20 845

مجموع المشروع : 70 

35 000 000 75 000 000 مجموع الجهة : 00

35 000 000 75 000 000 مجموع البرنامج : 430

دعم ومصالح متعددة  440

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

شراء العتاد 10 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء العتاد التعليمي 12 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي 13 845

--- --- شراء عتاد تقني 14 846

نفقات أخرى 20 

--- --- (شراء الحيوانات (مطايا المصلحة 21 873
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 23 889

بناء وتهيئة 30

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 31 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 32 8211

--- 841 428 دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 33 752

--- --- دفع لفائدة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة 34 7511

841 428 مجموع المشروع : 10 

نظام االعالم، التعاون والجرد الغابوي 20 490

مصاريف الدراسات والمعلوميات 10 

--- 2 800 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 11 845

--- 1 500 000 شراء عتاد سمعي بصري وعتاد المختبر 12 849

--- 1 500 000 أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 13 8328

--- --- تركيب ووضع شبكات المعلوميات 14 872

--- 2 500 000 مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 15 879

مصاريف الجرد الغابوي 20 

--- --- شراء عتاد تقني 21 846

نفقات متعلقة بالمشاركة في المعارض والعروض 30 

--- 850 000 تهيئة األروقة وقاعات العرض 31 872

--- 50 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

مصاريف التواصل واإلعالم والتحسيس 40 

--- --- شراء وتركيب عتاد اإلتصاالت 41 849

--- 700 000 تهيئة األروقة وقاعات العرض 42 872

--- 100 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 43 844

10 000 000 مجموع المشروع : 20 

أبحاث غابوية 30 490

دراسات 10 

--- --- دراسات عامة 11 889

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء العتاد الفالحي 22 842

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 23 844

--- --- شراء عتاد النوم 24 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 25 845

--- --- شراء تجهيزات تقنية و علمية 26 84

--- --- شراء األغراس والبذور 27 874
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء األمتعة والخدمات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

تشييد البنايات االدارية 40 

--- --- أشغال مد وتوزيع الماء الصالح للشرب 41 8321

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 50 872

--- --- أشغال االستطالح 60 836

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 70 8321

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

مجموع المشروع : 30 

عمليات مختلفة 40 490

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

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

مجموع المشروع : 40 

10 841 428 مجموع الجهة : 00

10 841 428 مجموع البرنامج : 440

قيادة وحكامة 450

المصالح المشتركة 00

تهيئة وتجهز اإدارة 10 

بناء وتجهيز المصالح المركزية 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

4 000 000 5 200 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- 800 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- 1 700 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 62 845

--- 100 000 شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- 100 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 64 844

--- 100 000 شراء معدات و توابع االتصال 65 844

--- 100 000 شراء وتركيب العتاد التقني  66 84

--- --- تركيب عتاد سمعي بصري 67 872

--- --- شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 68 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 69 8921
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بنك المعطيات ونظام االعالم 70 

--- --- مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام اإلعالم 71 8922

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 72 8328

--- --- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية  73 892

--- --- تركيب ووضع شبكات المعلوميات 74 872

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 75 879

--- --- مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 76 889

دراسات 80 

--- 300 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 83 881

نفقات أخرى 90 

--- --- تهيئة األروقة وقاعات العرض 93 872

--- --- إنجاز األفالم واألشرطة الوثائقية 94 894

4 000 000 8 400 000 مجموع المشروع : 11 

التكوين المستمر 20 490

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

مجموع المشروع : 20 

دعم المصالح الخارجية 30 

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح الخارجية 31 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد تقني 61 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 62 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- --- شراء وتركيب عتاد اإلتصاالت 64 849

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد الوقاية 65 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 66 844

دراسات 70 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

نفقات أخرى 80 

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 83 8328

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 86 7511
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 87 752

--- --- بناء مطرح لرمي النفايات 89 8269

--- 300 000 اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى للبنايات 90 826

300 000 مجموع المشروع : 31 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 32 490

--- --- اعانة التجهيز لفائدة غرف الصيد البحري و فدراليته 10 7511

مجموع المشروع : 32 

4 000 000 8 700 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

3 000 000 1 000 000 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 470 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- 550 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- 500 000 شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 62 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 64 844

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 66 8328

دراسات 70 

--- --- دراسات ومراقبة 72 889

--- 1 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 80 752

3 000 000 3 520 000 مجموع المشروع : 11 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 12 490

--- --- إعانة التجهيز لغرفة الصيد البحري المتوسطية 10 7511

مجموع المشروع : 12 

3 000 000 3 520 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 150 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- 100 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- 70 000 شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 62 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 64 844

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 66 8328

دراسات 70 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 80 752

320 000 مجموع المشروع : 11 

320 000 مجموع الجهة : 02

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 100 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- 250 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 62 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 64 844

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 66 8328

دراسات 70 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

450 000 مجموع المشروع : 11 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 12 490

--- --- إعانة التجهيز لفدرالية غرف الصيد البحري 10 771

مجموع المشروع : 12 

450 000 مجموع الجهة : 04

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 400 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- 540 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- 300 000 شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 62 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 64 844

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 66 8328

دراسات 70 

--- --- دراسات ومراقبة 72 889

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

1 240 000 مجموع المشروع : 11 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 12 490

--- --- إعانة التجهيز لغرفة الصيد البحري األطلسية الشمالية 10 7511

مجموع المشروع : 12 

1 240 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 100 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

961



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- 130 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- 70 000 شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 62 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 64 844

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 66 8328

دراسات 70 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

300 000 مجموع المشروع : 11 

300 000 مجموع الجهة : 07

جهة سوس - ماسة 09

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 70 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- 250 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 62 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- 80 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 64 844

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 66 8328

دراسات 70 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

600 000 مجموع المشروع : 11 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 12 490

--- --- إعانة التجهيز لغرفة الصيد البحري األطلسية الوسطى 10 7511

مجموع المشروع : 12 

600 000 مجموع الجهة : 09
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 70 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- 160 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 62 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 64 844

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 66 8328

دراسات 70 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 80 7511

330 000 مجموع المشروع : 11 

330 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

4 000 000 2 000 000 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 200 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- 150 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 62 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 64 844
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 66 8328

دراسات 70 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 80 7511

--- --- أشغال تهيئة وإقامة المباني اإلدارية 90 872

4 000 000 2 450 000 مجموع المشروع : 11 

4 000 000 2 450 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المصالح الخارجية 10 

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 11 490

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 200 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- 260 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 62 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 63 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 64 844

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 66 8328

دراسات 70 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 80 7511

560 000 مجموع المشروع : 11 

دعم للهيآت المهنية للصيد البحري 12 490

--- --- إعانة التجهيز لغرفة الصيد البحري األطلسية الجنوبية 10 7511

مجموع المشروع : 12 

560 000 مجموع الجهة : 12

11 000 000 18 470 000 مجموع البرنامج : 450

8 445 000 000 11 383 950 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.20.000
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قانون المالية لسنة 2021 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

ميزانية التسيير

871 983 000 الموظفون و األعوان.................................

3 050 653 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

1 057 239 000 اعتمادات األداء.......................................

900 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2022 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.1.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم وقيادة 810

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 860

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

762 541 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

17 312 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

91 604 000 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 ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

520 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 51 1221

--- تعويض عن التنصيب 52 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 53 143

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 54 129

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

--- مكافآت للسائقين 61 123

--- تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 62 125

6 000 تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 63 124

871 983 000 مجموع المشروع : 10 

تأطير الحجاج 20 840

--- تعويضات دائمة للمستخدمين المؤقتين الدائمين 10 112

--- تعويضات جزافية للموظفين مؤطري الحجاج 20 121

مجموع المشروع : 20 

871 983 000 مجموع الجهة : 00

871 983 000 مجموع البرنامج : 810

871 983 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.23.000
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم وقيادة 810

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

170 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

288 480 شراء الوقود والزيوت 12 331

190 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

214 015 مصاريف تأمين السيارات 14 4931

53 000 مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

--- شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

30 000 لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

9 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

232 000 شراء الهدايا للشخصيات 25 499

--- نقل البعثات األجنبية 26 4212

--- مصاريف إقامة البعثات األجنبية 27 4711

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

--- مصاريف نقل المؤلفات 48 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

--- اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 59 584

1 186 495 مجموع المشروع : 12 

مساهمة 13 860

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 10 5512

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 20 54

1 500 000 إعانة لفائدة الحسابات الخصوصية لألحباس 30 5513

--- مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 40 59

1 500 000 مجموع المشروع : 13 

مساعدات وأعمال إجتماعية 20 860

350 000 إعانة لفائدة الجمعية المغربية لمساندة األشخاص ذوي التثلث الصبغي 10 571

100 000 إعانة لفائدة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب 20 571

620 000 إعانة لفائدة الجمعيات 30 571

1 070 000 مجموع المشروع : 20 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

23 000 شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

41 000 اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

64 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

5 658 763 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

100 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

394 237 مستحقات الماء 24 333

60 200 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 31 361

--- شراء مواد التنظيف 32 363

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

6 213 200 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

15 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

15 000 مجموع المشروع : 52 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 53 860

إعانة لألعمال اإلجتماعية 10 

1 500 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 11 573

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 12 573

1 500 000 مجموع المشروع : 53 

المجلس األعلى لمراقبة مالية األحباس العامة 60 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

1 210 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

50 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

500 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

15 000 مواد اخرى للتدفئة 17 336

رسوم وإتاوات 20 

220 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

5 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

50 500 مستحقات الماء 24 333

181 800 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

120 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

10 000 شراء ادوات صغيرة و عقاقير 35 391

حظيرة السيارات 40 

50 500 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

40 400 شراء الوقود والزيوت 42 331

5 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

10 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

5 000 شراء تذاكر الطريق السيار 45 499

نقل وتنقل 50 

5 000 نقل الموظفين داخل المملكة 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

50 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

59 800 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء وسائل النقل 57 4421

نفقات مختلفة 60 

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 61 459

60 000 مصاريف االستقباالت 62 471

100 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

900 000 منحة المردودية لفائدة موظفي وأعوان المجلس األعلى لمراقبة مالية األوقاف العامة 64 129

--- تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 65 125

2 837 000 تعويضات أعضاء المجلس األعلى لمراقبة مالية األوقاف العامة 66 1229

200 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

40 000 اشتراك وتوثيق وخزانات 68 352

5 000 شراء الهدايا للشخصيات 69 499

عتاد معلومياتي 70 

--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 71 845

--- شراء عتاد تقني 72 846

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 73 353

20 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 74 4133

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 75 459

--- صيانة مواقع الويب 76 4133

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 77 8328

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 78 879

--- شراء عتاد سمعي ـ بصري 79 844

دراسة واستشارة وتكوين 80 

--- دراسات عامة 81 451

100 000 مصاريف االستشارة والخبرة 82 455

200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 83 454

5 000 لباس األعوان 84 342

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 90

105 000 شراء المواد الصيدلية 91 361

20 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 92 363

7 200 000 مجموع المشروع : 60 

18 748 695 مجموع الجهة : 00
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

40 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

142 800 شراء الوقود والزيوت 12 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

32 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

--- اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

214 800 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

64 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

64 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

1 269 412 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

1 928 588 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

400 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

975



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

20 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

63 000 مستحقات الماء 24 333

228 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

3 909 000 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

35 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

35 000 مجموع المشروع : 52 

4 222 800 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

27 500 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

98 490 شراء الوقود والزيوت 12 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

22 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

75 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

20 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

242 990 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

139 700 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

977



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

139 700 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

515 600 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

58 700 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

2 000 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

330 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

20 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

80 000 مستحقات الماء 24 333

150 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

3 154 300 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

25 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

25 000 مجموع المشروع : 52 

3 561 990 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

50 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

162 050 شراء الوقود والزيوت 12 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

40 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

26 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

378 050 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

100 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

100 000 مجموع المشروع : 30 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

1 200 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

2 100 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

400 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

155 000 مستحقات الماء 24 333

100 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

3 965 000 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

88 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

88 000 مجموع المشروع : 52 

4 531 050 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

27 500 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

60 200 شراء الوقود والزيوت 12 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

22 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

70 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

80 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

20 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

10 000 اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

289 700 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

125 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

75 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

200 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

1 515 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

1 290 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

50 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

80 000 مستحقات الماء 24 333

100 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

3 045 000 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

34 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

34 000 مجموع المشروع : 52 

3 568 700 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

17 500 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

63 210 شراء الوقود والزيوت 12 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

22 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

46 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

40 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

12 000 اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

200 710 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

100 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

100 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

710 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

1 500 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

200 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

20 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

50 000 مستحقات الماء 24 333

80 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

2 560 000 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

مجموع المشروع : 52 

2 860 710 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

50 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

171 430 شراء الوقود والزيوت 12 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

40 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

50 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

10 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

321 430 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

100 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

100 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

1 200 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

3 547 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

150 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

80 000 مستحقات الماء 24 333

189 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

5 176 000 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

24 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

24 000 مجموع المشروع : 52 

5 621 430 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

37 500 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

130 340 شراء الوقود والزيوت 12 331

989



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

30 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

20 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

317 840 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

85 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

85 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

860 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

2 360 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

150 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

20 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

100 000 مستحقات الماء 24 333

189 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

3 679 000 مجموع المشروع : 40 
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

30 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

30 000 مجموع المشروع : 52 

متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 60 820

تحمالت عقارية 10

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- صيانة المساحات الخضراء 12 419

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 13 499

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 14 4132

رسوم وإتاوات 20

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح عتاد المكتب 32 4134

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 33 391

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 40

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 41 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 42 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 44 4133

نفقات البحث والخدمات 50

--- مصاريف االستشارة والخبرة 51 455

--- أتعاب الترجمة 52 455

--- مصاريف إقامة الخبراء والباحثين االجانب 53 4711
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 54 459

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 55 454

نفقات مختلفة 60

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 61 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات 64 352

--- شراء اللوازم للعتاد التعليمي 65 353

--- شراء اللوازم التعليمية والتربوية 66 353

--- شراء اللوازم السمعية- البصرية 67 353

--- مصاريف االستعانة بمصادر خارجية لتدبير و استغالل متحف محمد السادس لحضارة الماء 
بالمغرب 68 499

--- إعانة التسيير لفائدة متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب  69 5512

تعويضات 70

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 71 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 72 4222

--- تعويضات كيلومترية 73 4214

مجموع المشروع : 60 

4 111 840 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

25 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

91 210 شراء الوقود والزيوت 12 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

20 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

50 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

10 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

196 210 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

69 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

69 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

820 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

2 000 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

100 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

40 000 مستحقات الماء 24 333

60 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

3 020 000 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

30 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

995



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

30 000 مجموع المشروع : 52 

3 315 210 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

22 500 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

79 940 شراء الوقود والزيوت 12 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

18 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

50 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

50 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

220 440 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

45 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

45 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

530 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

1 600 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

201 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

40 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

83 000 مستحقات الماء 24 333

100 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

2 554 000 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

10 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

10 000 مجموع المشروع : 52 

2 829 440 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

15 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

56 000 شراء الوقود والزيوت 12 331

998
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

25 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

129 900 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

20 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

245 900 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

150 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

150 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

280 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

920 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

50 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

60 500 مستحقات الماء 24 333

90 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

1 410 500 مجموع المشروع : 40 
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

24 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

24 000 مجموع المشروع : 52 

1 830 400 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

15 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

50 190 شراء الوقود والزيوت 12 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

12 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

91 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

10 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

178 190 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

50 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

50 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

532 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

1 075 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

50 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

50 000 مستحقات الماء 24 333

50 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

1 767 000 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

5 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

5 000 مجموع المشروع : 52 

2 000 190 مجموع الجهة : 11
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 

تدبير الربائد 11 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- شراء لوازم التوثيق 11 353

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 12 451

مجموع المشروع : 11 

عمليات مختلفة 12 860

حظيرة السيارات 10 

5 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 11 4131

16 100 شراء الوقود والزيوت 12 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 13 25

--- مصاريف تأمين السيارات 14 4931

--- مصاريف تأمين الدراجات النارية 15 4931

--- صيانة وإصالح الدراجات النارية 16 4131

4 000 شراء تذاكر الطريق السيار 17 499

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 20 

--- لباس األعوان 21 342

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف االحتفال 24 472

--- شراء الهدايا للشخصيات 25 499

مصاريف قضائية 30 

--- رسوم قضائية 31 29

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 32 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 33 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 34 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 35 459

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 44 4424

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 45 391

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- مصاريف نقل المواد 47 4219

مصاريف أخرى 50 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 51 459
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 52 459

--- اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 54 461

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 55 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 56 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 57 121

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 58 454

125 100 مجموع المشروع : 12 

تحديث االدارة 30 860

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 10 

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 11 845

--- شراء عتاد تقني و استغاللي 12 849

100 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 13 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 16 4133

--- اكتراء عتاد تقني 17 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 18 4423

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 19 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات تقنية 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

--- مصاريف االستشارة والخبرة 24 455

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 25 879

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 26 459

--- االشتراك في أعمال وخدمات اإلشهاد اإللكتروني ووسائل التشفير المرتبطة به 27 499

100 000 مجموع المشروع : 30 

بنايات إدارية 40 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

249 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 16 499

رسوم وإتاوات 20 

50 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

5 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

40 000 مستحقات الماء 24 333

56 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء المواد الصيدلية 31 361

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 32 363

400 000 مجموع المشروع : 40 

موارد بشرية و تكوين 50 

تكوين 51 860

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مجموع المشروع : 51 

عمليات مختلفة 52 860

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

5 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- اكتراء وسائل النقل 16 4421

5 000 مجموع المشروع : 52 

630 100 مجموع الجهة : 12

57 832 555 مجموع البرنامج : 810

التأطير الديني 804

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 860

نقل وتنقل 10 

150 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 11 4221

75 000 تعويضات كيلومترية 12 4214

15 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 13 4211

6 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 14 4213

نفقات مختلفة 20 

400 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

100 000 اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 22 352

150 000 مصاريف المشاركة والتسجيل في المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض 23 459

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 24 459

--- مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 25 461
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 26 459

1 575 100 مصاريف التنظيم للجوائز والمكافآت 27 589

1 385 250 نفقات الحج للوفد الرسمي 28 589

3 856 350 مجموع المشروع : 10 

تأطير الشأن الديني 20 

األمانة العامة للمجلس العلمي األعلى والمجالس العلمية المحلية 21 840

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

10 400 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

3 700 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

11 500 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

160 000 صيانة المساحات الخضراء 15 419

180 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 16 4132

--- أشغال التهيئة واإلقامة 17 872

--- مصاريف التنظيف 18 499

20 000 مواد اخرى للتدفئة 19 336

رسوم وإتاوات 20 

1 340 237 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

359 763 مستحقات الماء 22 333

100 000 مستحقات الكهرباء 23 332

200 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 24 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

1 400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

230 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

350 000 اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء عتاد تقني 35 846

500 000 مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 36 459

حظيرة السيارات 40 

300 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

1 050 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

70 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

105 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

140 000 شراء تذاكر الطريق السيار 45 499

48 000 مصاريف تأمين الدراجات النارية 46 4931

35 000 صيانة وإصالح الدراجات النارية 47 4131

نقل وتنقل 50 

30 000 نقل الموظفين داخل المملكة 51 4211
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

30 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

170 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

1 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

45 000 تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

60 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء وسائل النقل 57 4421

تعويضات المهام 60 

2 640 000 تعويضات أعضاء الكتابة العامة للمجلس العلمي األعلى 61 1229

12 792 000 تعويضات رؤساء المجالس العلمية المحلية 62 1229

31 125 000 تعويضات أعضاء المجالس العلمية المحلية 63 1229

1 300 000 تعويضات عن المسؤولية لرؤساء الشعب باألمانة للمجلس العلمي األعلى ولرؤساء الوحدات 
اإلدارية بالمجالس العلمية المحلية 64 129

31 000 000 تعويضات المرشدين داخل المملكة 65 1229

15 000 000 مكافئات لفائدة مأطري دروس حفظ القرآن 66 121

300 000 مكافآة الخبراء الدائمون للجنة الشرعية للمالية التشاركية 67 455

1 009 000 مكافآة أعضاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية 68 455

2 400 000 تعويضات أعضاء لجنة جائزة المجلس العلمي األعلى للخطبة المنبرية 69 455

نفقات مختلفة 70 

171 000 لباس األعوان 71 342

555 000 مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 72 471

2 800 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 73 461

1 800 000 اشتراك وتوثيق وخزانات 74 352

200 000 مصاريف الدراسة والتأليف والتصحيح والتنسيق 75 459

6 500 000 مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 76 459

474 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 77 471

200 000 مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 78 459

200 000 مصاريف ابتكار الملصقات و انتاج و اداعة الومضات السمعية البصرية 79 461

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 80 

--- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 81 845

900 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 82 353

320 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 83 4133

150 000 مصاريف إيواء مواقع الويب 84 459

150 000 صيانة مواقع الويب 85 4133

--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 86 849

--- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 87 8328

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 88 879

500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 89 454

جوائز و مكافآت 90 

3 500 000 جائزة المجلس العلمي األعلى للخطبة المنبرية 91 589

1008



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 500 000 مصاريف التنظيم للجوائز والمكافآت 92 589

30 000 شراء الهدايا للشخصيات 93 499

3 100 000 جوائز مسابقات حفظ القرآن الكريم 94 589

800 000 تعويضات لجان مسابقات حفظ القرآن الكريم 95 455

960 000 مصاريف بث برامج العلوم الشرعية في المجتمع 96 461

40 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 97 125

960 000 مصاريف تأطير العمل االجتماعي 98 499

156 899 000 مجموع المشروع : 21 

التوعية السمعيةالبصرية 22 860

3 000 000 المساهمة في إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم 10 5111

14 000 000 المساهمة في قناة محمد السادس للقرآن الكريم 20 5111

--- مصاريف متعلقة بإنتاج برامج سمعية بصرية 30 459

17 000 000 مجموع المشروع : 22 

مساهمة في تسيير الجمعيات والمؤسسات االسالمية 23 860

إعانة للجمعيات اإلسالمية 10 

--- إعانة لفائدة المراكز اإلسالمية 11 572

29 500 000 إعانة لفائدة الرابطة المحمدية للعلماء 12 571

29 500 000 مجموع المشروع : 23 

التأطير الديني بالمساجد 30 840

229 008 850 التأمين الصحي لألئمة والخطباء والمؤذنين ومراقبي المساجد وذوي حقوقهم 10 4932

90 000 000 إعانة لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض باإلعمال االجتماعية للقيمين الدينيين 20 573

1 422 910 645 إعانة لفائدة الحسابات الخصوصية لألحباس 30 5513

1 741 919 495 مجموع المشروع : 30 

تأطير الحجاج 40 840

--- تعويضات المهمة بالخارج 10 4222

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 20 4221

--- تعويضات كيلومترية 30 4214

--- تعويضات تنقل البعثات للديار المقدسة 40 4222

--- تعويضات جزافية للموظفين مؤطري الحجاج 50 121

--- تعويضات دائمة للمستخدمين المؤقتين الدائمين 60 112

مجموع المشروع : 40 

طبع، توزيع وحفظ القرآن الكريم 50 840

--- مصاريف طبع المصحف الشريف 10 351

--- مصاريف توزيع المصحف الشريف 20 461

49 800 000 إعانة لفائدة مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف 30 571

جائزة محمد السادس للقرآن الكريم 50 

266 200 جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم و ترتيله وتجويده 51 589
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

400 000 جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده و تفسيره 52 589

50 466 200 مجموع المشروع : 50 

إحياء وحفظ التراث الثقافي والديني 60 840

--- اقتناء المؤلفات والوثائق والمخطوطات للخزانات 10 359

--- مصاريف فهرس الوثائق 20 455

جائزة محمد السادس للفكر والدراسات اإلسالمية 30 

268 000 جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية 31 589

100 000 جائزة محمد السادس للكتاب اإلسالمي 32 589

جائزة محمد السادس لفن الزخرفة المغربية على الورق 40 

80 000 جائزة محمد السادس للتفوق 41 589

50 000 جائزة محمد السادس التكريمية 42 589

214 000 جائزة محمد السادس لفن الخط المغربي 50 589

--- جائزة محمد السادس لألذان والتهليل 60 589

--- جائزة محمد السادس لفن الحروفية 70 589

712 000 مجموع المشروع : 60 

التأطير الديني بالخارج 70 840

11 000 000 مكافآت المشفعين المتوجهين إلى الخارج خالل شهر رمضان 10 129

نقل وتنقل 20 

--- نقل البعثات األجنبية 21 4212

--- مصاريف إقامة البعثات األجنبية 22 4711

3 000 000 مصاريف نقل الوعاظ واألئمة والمرشدات والمشفعين إلى الخارج 23 4212

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات 30 

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 31 454

--- مصاريف تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات بالخارج 32 454

رسوم وإتاوات 40 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 41 434

دراسات وتحسيس وتكوين 50 

--- دراسات عامة 51 451

--- مصاريف االستشارة والخبرة 52 455

--- مصاريف متعلقة بإنتاج برامج سمعية بصرية 53 459

--- شراء مواد البث السمعي البصري 54 394

إعانة 60 

107 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات المهتمة بالتأطير الديني للجالية المغربية بالخارج 61 572

--- إعانة لفائدة المساجد بالخارج 62 589

100 000 000 إعانة التسيير لفائدة مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة 63 571

--- إعانة لفائدة رابطة علماء المغرب والسنغال 64 553

--- إعانة لفائدة المجلس األوربي للعلماء المغاربة 65 592
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 70 

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال 71 461

221 000 000 مجموع المشروع : 70 

2 221 353 045 مجموع الجهة : 00

2 221 353 045 مجموع البرنامج : 804

االماكن الروحية والثقافية 805

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 860

نقل وتنقل 10 

850 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 11 4221

450 000 تعويضات كيلومترية 12 4214

30 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 13 4211

15 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 14 4213

شراء العتاد 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 21 353

--- شراء عتاد معلومياتي 22 845

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 23 879

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 24 4133

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 25 459

دراسات 30 

--- دراسات عامة 31 451

--- دراسات تقنية 32 452

--- دراسات معلومياتية 33 453

مصاريف القضاء تسوية و تنفيذ االحكام القضائية و القرارات االدارية 40 

300 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 41 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 42 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 43 499

--- مصاريف المساعدة القضائية 44 459

نفقات متعلقة بإعداد الخرائط الطوبوغرافية 50 

--- شراء الخرائط والصور الجوية وصوراألقمار االصطناعية 51 351

--- اشغال طبوغرافية و خرائطية 52 452

--- دراسات خرائطية 53 451

نفقات مختلفة 60 

--- مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 61 461

300 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 62 461

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 63 459

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 64 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 65 454

1 945 000 مجموع المشروع : 10 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

--- مصاريف االستشارة والخبرة 10 455

--- تعويضات المحالت المجاورة لمباني المساجد اآليلة للسقوط 20 4414

300 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 30 461

2 593 000 مصاريف صاحب المشروع المفوض 40 459

2 893 000 مجموع المشروع : 21 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 22 840

--- دراسات عامة 10 451

--- مصاريف االستشارة والخبرة 20 455

--- شراء دواليب ضد الحريق 30 359

مجموع المشروع : 22 

النجاعة الطاقية بالمساجد 23 840

--- دراسات عامة 10 451

--- صيانة و اصالح التجهيزات و المعدات بالمساجد 20 826

--- مصاريف الربط 30 825

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 40 459

مجموع المشروع : 23 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 24 860

--- دراسات المنشآت الصحية 10 452

مجموع المشروع : 24 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419

--- صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مساهمات 80 

--- دفع لفائدة مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء 81 571

10 000 000 إعانة لفائدة الحسابات الخصوصية لألحباس 82 5513
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء أدوات صغيرة 90 391

10 000 000 مجموع المشروع : 25 

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

--- دراسات عامة 10 451

مصاريف الجرد العام 20 

--- مصاريف جرد المعدات 21 459

--- لوازم وبرامج لعتاد المعلوميات 22 353

--- مصاريف طبع ونشر الكتب 30 352

--- مصاريف رخصة البناء 40 499

مجموع المشروع : 31 

تدبير األمالك الوقفية 40 840

--- دراسات متعلقة بجرد األمالك الوقفية 10 451

--- مصاريف تحفيظ وتسجيل األمالك الوقفية 20 24

--- إعانة لفائدة الحسابات الخصوصية لألحباس 30 5513

مجموع المشروع : 40 

14 838 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

48 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

390 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

1 830 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

3 100 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

531 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

1 360 000 مستحقات الكهرباء 71 332

1 200 000 مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

8 459 000 مجموع المشروع : 25 

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

8 459 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

42 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

400 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

800 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

2 200 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419

440 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

3 882 000 مجموع المشروع : 25 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

3 882 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

56 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

400 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

3 650 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

3 300 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419

400 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

3 000 000 مستحقات الكهرباء 71 332

3 000 000 مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

13 806 000 مجموع المشروع : 25 

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

13 806 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

56 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

440 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

1 900 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

3 300 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419

450 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

8 330 000 مستحقات الكهرباء 71 332

8 197 000 مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

22 673 000 مجموع المشروع : 25 

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

22 673 000 مجموع الجهة : 04
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

22 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

250 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

530 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

900 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419

320 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

1 000 000 مستحقات الكهرباء 71 332

852 000 مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

3 874 000 مجموع المشروع : 25 

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

3 874 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

23 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

500 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

2 100 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

1 028 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

508 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

3 600 000 مستحقات الكهرباء 71 332

3 600 000 مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

11 359 000 مجموع المشروع : 25 

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

11 359 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

23 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

500 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

1 000 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

1 000 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419

350 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

1 200 000 مستحقات الكهرباء 71 332

1 240 000 مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

5 313 000 مجموع المشروع : 25 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

5 313 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

28 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

320 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

1 000 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

1 400 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419

246 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

2 994 000 مجموع المشروع : 25 

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

2 994 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

22 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

400 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

2 097 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

800 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419

530 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

3 849 000 مجموع المشروع : 25 

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

3 849 000 مجموع الجهة : 09
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة كلميم - واد نون 10

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

22 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

190 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

300 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

600 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419

240 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

1 000 000 مستحقات الكهرباء 71 332

852 000 مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

3 204 000 مجموع المشروع : 25 

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

3 204 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

22 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

182 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

302 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

500 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

237 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

1 243 000 مجموع المشروع : 25 

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

1 243 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 25 840

--- دراسات عامة 10 451

22 000 دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

28 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

60 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

400 000 صيانة وإصالح المساجد والمرافق التابعة لها 50 419

25 000 صيانة وإصالح تجهيزات ومعدات المساجد والمرافق التابعة لها 60 419

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

--- شراء أدوات صغيرة 80 391

535 000 مجموع المشروع : 25 
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الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة وتسيير األماكن الروحية والثقافية 26 840

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة 20 452

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 30 363

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 40 499

--- صيانة وإصالح العقارات 50 4112

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 60 4134

إتاوات 70 

--- مستحقات الكهرباء 71 332

--- مستحقات الماء 72 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 73 332

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 74 333

مجموع المشروع : 26 

535 000 مجموع الجهة : 12

96 029 000 مجموع البرنامج : 805

التكوين والتعليم الديني 806

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 860

نقل وتنقل 10 

350 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 11 4221

70 000 تعويضات كيلومترية 12 4214

9 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 13 4211

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 14 4213

نفقات مختلفة 20 

40 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- مصاريف رخصة البناء 22 499

--- مصاريف الخبرة والترجمة واألنفوغرافيا واإليكونوغرافيا والخرائط 23 459

--- اشتراك وتوثيق وخزانات وتجليد 24 352

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 25 459

469 000 مجموع المشروع : 10 

تطوير التعليم العتيق 20

تعويض وتأهيل العاملين بمؤسسات التعليم العتيق 21 860

190 500 000 مكافآت جزافية للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق 10 582

--- مصاريف تكوين األطر اإلدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العتيق 20 454

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 30 454

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 40 471

190 500 000 مجموع المشروع : 21 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تحسين ظروف التمدرس لفائدة تالميذ وطالب مؤسسات التعليم العتيق 22 860

10 000 000 إعانة لفائدة الحسابات الخصوصية لألحباس 10 5513

60 000 000 منح لتالميذ وطلبة مؤسسات التعليم العتيق 20 582

رسوم وإتاوات 30 

500 000 مستحقات الماء 31 333

880 000 مستحقات الكهرباء 32 332

56 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 33 431

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير 34 333

--- مصاريف متعلقة بربط شبكة الكهرباء 35 332

لوازم مختلفة 40 

200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 41 351

1 000 000 شراء اللوازم المدرسية 42 353

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 43 353

200 000 شراء المؤلفات المدرسية 44 352

--- شراء الكتب والوثائق 45 352

9 000 000 شراء المواد الغذائية لفائدة التالميذ والطلبة 46 311

250 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 47 363

200 000 شراء الغاز وقنينات الغاز 48 334

--- شراءأدوات الرياضة 49 349

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف التنظيم والمساهمة في التظاهرات الثقافية والرياضية 51 471

--- إعانة للمخيمات الصيفية للتالميذ والطلبة 52 571

--- مصاريف االحتفاالت المدرسية 53 472

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية والمؤسسات المدرسية 54 4111

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 55 4213

--- مصاريف النشر والطبع و أشغال السحب 56 351

--- مصاريف الدراسات والبحوث 57 451

جوائز و مكافآت 60 

224 000 جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية 61 589

50 000 مصاريف التنظيم للجوائز والمكافآت 62 589

82 560 000 مجموع المشروع : 22 

تطوير التعليم والتكوين بالمؤسسات التابعة لجامعة القرويين 30 860

117 409 400 إعانة التسيير لفائدة جامعة القرويين 10 5511

117 409 400 مجموع المشروع : 30 

تأهيل وتكوين القيمين الدينيين 40 840

104 500 000 إعانة لفائدة الحسابات الخصوصية لألحباس 10 5513

104 500 000 مجموع المشروع : 40 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

محاربة األمية في مساجد المملكة 50 840

160 000 000 تعويضات لفائدة مؤكري برنامج محو األمية بالمساجد 10 121

أثاث و عتاد مدرسي 20 

--- شراء عتاد وأثاث مدرسي 21 871

--- شراء العتاد التعليمي 22 84

1 800 000 شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات 23 352

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 24 351

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 26 871

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 27 4213

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- شراء عتاد تقني 33 846

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 34 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 35 4132

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 36 353

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 37 373

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 38 372

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 39 4133

مصاريف التكوين وتنظيم التظاهرات والمشاركة فيها 40 

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 41 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 42 454

--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية 43 459

جوائز و مكافآت 50 

--- جائزة محمد السادس لبرنامج محو االمية بالمساجد 51 589

اكتراء 60 

--- اكتراء قاعات المحاضرات 61 4414

--- اكتراء األروقة 62 4414

--- اكتراء العتاد واألثاث 63 4424

--- اكتراء وسائل النقل 64 4421

نقل وتنقل 70 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 72 4212

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 73 4221

نفقات مختلفة 80 

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 81 471

--- مصاريف الدراسات والبحوث 82 451

--- مصاريف االحتفاالت المدرسية 83 472
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.1.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2021

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 84 461

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 85 459

--- دراسات و استشارات 86 451

--- اشتراك وتوثيق وطبع 88 352

3 200 000 مصاريف النشر والطبع و أشغال السحب 89 351

15 000 000 إعانة لفائدة الحسابات الخصوصية لألحباس 90 5513

180 000 000 مجموع المشروع : 50 

675 438 400 مجموع الجهة : 00

675 438 400 مجموع البرنامج : 806

3 050 653 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.23.000
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم وقيادة 810

المصالح المشتركة 00

توسيع الوزارة 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- 3 479 067 أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- 60 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- 1 065 980 شراء عتاد معلومياتي 52 845

حظيرة السيارات 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

عتاد تقني ومعلومياتي 80 

--- 2 600 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 83 845

--- 1 783 953 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 84 8328

--- 730 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية 85 879

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 86 879

9 719 000 مجموع المشروع : 10 

تدبير الربائد 20 860

معالجة وحفظ الربائد 10 

--- --- شراء عتاد الخزانة والتوثيق 12 879

--- --- ترتيب وتهيئة مقرات حفظ الربائد 30 872

مجموع المشروع : 20 

تحديث االدارة 30 860

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

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 40 872

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 50

--- --- شراء عتاد طبي 51 849

مجموع المشروع : 30 

مساهمة 40 860

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

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

مجموع المشروع : 40 

المجلس األعلى لمراقبة مالية األحباس العامة 50 860

شراء وتركيب العتاد 10 

--- 600 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 11 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 12 844

--- 100 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 14 871

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

800 000 مجموع المشروع : 50 

10 519 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 20 820

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

مجموع المشروع : 20 

200 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- 300 000 أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

500 000 مجموع المشروع : 10 

500 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون االسالمية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 170 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 60 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 70 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 80 8328

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 12

13 219 000 مجموع البرنامج : 810

التأطير الديني 804

المصالح المشتركة 00

األمانة العامة للمجلس العلمي األعلى والمجالس العلمية المحلية 10 840

شراء وتركيب العتاد 10 

--- 1 160 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- 200 000 شراء عتاد تقني 12 846

--- 200 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- 100 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 14 8328

--- 1 800 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- 100 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 16 849

--- 240 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 17 871

3 800 000 مجموع المشروع : 10 

3 800 000 مجموع الجهة : 00

3 800 000 مجموع البرنامج : 804

االماكن الروحية والثقافية 805

المصالح المشتركة 00

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، التهيئة 
والتوسعة بالخارج 12 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

52 415 072 30 000 000 بناء المركبات الدينية و الثقافية بالخارج 32 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 33 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

52 415 072 30 000 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

185 000 23 065 657 دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 13 881

--- --- شراء األراضي 20 811

10 021 395 30 514 971 بناء المساجد 30 8211

42 896 747 54 350 000 بناء أماكن العبادةاإلسالمية بالخارج 40 825

5 000 000 5 000 000 أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 50 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 60 825

58 103 142 112 930 628 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

دراسات 10 

893 370 3 426 634 دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

2 224 150 8 983 000 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 12 881

--- --- (1) دراسات متعلقة بتأهيل المساجد المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على 
المنشآت 13 881

--- --- شراء األراضي 20 811

4 900 000 30 575 261 إعادة بناء المساجد 30 8211

--- 12 000 000 أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

--- --- دفع برسم تأهيل المساجد 70 8269

--- --- (1) تأهيل المساجد المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت 80 825

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 90 889

8 017 520 54 984 895 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- --- شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء تجهيزات الماكن العبادة االسالمية بالخارج 30 879

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 40 879

مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- --- شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- دراسات ومساعدة تقنية مرتبطة بالترتيب والتهيئة والتركيب المتعلقين 
بالنجاعة الطاقية 12 881

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 13 889

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 24 872

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- 3 000 000 دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

3 000 000 مجموع المشروع : 26 

صيانة وتسيير المساجد والمرافق التابعة لها 27 840

--- --- مساهمة لفائدة مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء 10 771

مجموع المشروع : 27 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

--- 500 000 دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 13 881

--- --- أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

--- --- ترميم قطع االثاث التاريخية واألثرية 40 899

500 000 مجموع المشروع : 31 

ترميم الزوايا واألضرحة 32 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 14 881

9 250 000 34 000 000 أشغال الترميم 20 872

شراء العتاد 30 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 40 8321

--- --- شراء التجهيزات للزوايا واألضرحة  50 849

9 250 000 34 000 000 مجموع المشروع : 32 

ترميم مباني أثرية أخرى 33 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 13 881
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 3 500 000 أشغال الترميم 20 872

شراء العتاد 30 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 40 8321

--- --- دفع برسم ترميم وتأهيل المآثر التاريخية لمدينة فاس 50 772

--- --- دفع برسم برنامج التأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمكناس 60 762

--- 2 000 000 دفع برسم البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان 70 762

--- --- شراء التجهيزات للمباني األثرية 80 849

--- ---
دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم 

الشمال بالمملكة برسم اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج التأهيل وتثمين المدينة 
العتيقة لطنجة

90 7511

5 500 000 مجموع المشروع : 33 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

966 278 --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

3 619 346 9 500 000 تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- 400 000 بناء مقر الكتابة العامة للمجلس األعلى العلمي 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- بناء مقر دار الحديث الحسنية 34 8211

10 768 835 10 000 000 تشييد البنايات 35 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 36 8211

210 687 --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

15 565 146 19 900 000 مجموع المشروع : 40 

143 350 880 260 815 523 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

147 800 --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

25 000 000 29 500 000 بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

500 000 175 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- 936 900 شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

25 647 800 30 611 900 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

68 450 211 568 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

5 857 880 13 157 336 بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

5 926 330 13 368 904 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- 300 000 أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

300 000 مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

2 444 240 1 231 245 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

26 553 056 13 189 277 إعادة بناء المساجد 30 8211

3 500 000 2 100 000 أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

32 497 296 16 520 522 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 7 500 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

7 500 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- 1 000 000 شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

1 000 000 مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

211 200 272 365 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

8 428 755 3 166 916 أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- 10 000 000 دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

8 639 955 13 439 281 مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

1 423 837 600 000 أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

1 423 837 600 000 مجموع المشروع : 40 

74 135 218 83 340 607 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

499 478 --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

9 000 000 9 702 000 بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

500 000 75 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- 345 000 شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

9 999 478 10 122 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

--- 18 000 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

803 530 8 038 393 بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

803 530 8 056 393 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

5 002 132 2 806 816 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

26 928 572 13 320 218 إعادة بناء المساجد 30 8211

--- 700 000 أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

31 930 704 16 827 034 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 4 000 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

4 000 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- --- شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

--- --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

--- --- أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- 804 500 بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

200 000 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- 900 000 شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

200 000 1 804 500 مجموع المشروع : 40 

42 933 712 40 809 927 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

684 590 400 000 دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

--- --- بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

684 590 400 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

245 526 --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

1 894 086 27 508 070 بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

2 139 612 27 508 070 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

3 396 307 1 358 541 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

32 757 130 9 447 351 إعادة بناء المساجد 30 8211

9 950 000 6 330 000 أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

46 103 437 17 135 892 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 8 500 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

8 500 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- --- شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

408 000 340 733 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

18 379 712 11 571 898 أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- 44 250 000 دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

18 787 712 56 162 631 مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 40 

67 715 351 109 706 593 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

38 055 722 19 000 000 بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

38 055 722 19 000 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

331 072 --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

11 810 684 20 372 881 بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

12 141 756 20 372 881 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- 300 000 أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

300 000 مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

1 938 846 662 570 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

28 875 309 10 418 000 إعادة بناء المساجد 30 8211

4 530 000 2 410 000 أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

35 344 155 13 490 570 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 6 000 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

6 000 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- --- شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

72 000 48 000 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

1 700 000 1 160 000 أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

1 772 000 1 208 000 مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- 477 000 بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

477 000 مجموع المشروع : 40 

87 313 633 60 848 451 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

400 000 600 000 دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

6 000 000 3 000 000 بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

6 400 000 3 600 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

176 379 --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- 5 252 943 بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

176 379 5 252 943 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- 300 000 أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

300 000 مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

1 837 028 929 746 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

31 875 871 22 943 905 إعادة بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

33 712 899 23 873 651 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 6 000 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

6 000 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- --- شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

192 000 214 849 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

8 840 000 6 232 490 أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

9 032 000 6 447 339 مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 40 

49 321 278 45 473 933 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

10 000 000 17 400 000 بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

1 800 000 175 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- 1 025 000 شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

11 800 000 18 600 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

23 597 774 22 861 816 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- 50 000 000 بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

23 597 774 72 861 816 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- 400 000 أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

400 000 مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

3 591 000 1 419 517 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

10 630 000 5 779 576 إعادة بناء المساجد 30 8211

921 100 6 689 187 أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

15 142 100 13 888 280 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 8 300 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

8 300 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- --- شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

237 440 98 560 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

6 085 000 6 299 370 أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

6 322 440 6 397 930 مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 40 

56 862 314 120 448 026 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

20 100 000 9 000 000 بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

2 800 000 75 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- 2 125 000 شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

22 900 000 11 200 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

175 900 211 464 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

818 000 4 598 710 بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

993 900 4 810 174 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

4 064 992 2 427 041 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

46 235 712 15 114 326 إعادة بناء المساجد 30 8211

5 395 720 1 629 505 أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

55 696 424 19 170 872 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 12 000 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

12 000 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- --- شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

566 880 729 487 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

34 923 181 19 538 949 أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

35 490 061 20 268 436 مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 40 

115 080 385 67 449 482 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

24 890 629 13 169 600 بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

3 000 000 75 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- 925 000 شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

27 890 629 14 169 600 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

--- --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- 7 704 988 بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

7 704 988 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- 300 000 أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

300 000 مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

5 205 629 2 593 560 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

44 940 879 26 762 740 إعادة بناء المساجد 30 8211

--- 1 000 000 أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

50 146 508 30 356 300 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 3 500 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

3 500 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- --- شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

--- 81 810 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

--- 1 550 000 أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

1 631 810 مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 40 

78 037 137 57 662 698 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

17 000 000 19 000 000 بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

17 000 000 19 000 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

636 786 --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

13 000 000 43 136 511 بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

13 636 786 43 136 511 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- 400 000 أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

400 000 مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

3 871 473 1 658 222 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

27 566 432 12 660 158 إعادة بناء المساجد 30 8211

3 880 400 970 100 أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

35 318 305 15 288 480 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 8 000 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

8 000 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- 1 000 000 شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

1 000 000 مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

33 600 206 292 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

1 320 000 5 725 530 أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

1 353 600 5 931 822 مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 40 

67 308 691 92 756 813 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

767 726 600 000 دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

--- --- بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

767 726 600 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

--- --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

1 110 000 279 862 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

12 640 416 10 156 114 إعادة بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

13 750 416 10 435 976 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 1 300 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

1 300 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- 750 000 شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

750 000 مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

--- --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

--- --- أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 40 

14 518 142 13 085 976 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

--- --- بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

--- --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

533 839 --- بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

533 839 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

893 200 480 000 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

500 000 3 500 000 إعادة بناء المساجد 30 8211

8 952 000 2 238 000 أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

10 345 200 6 218 000 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 1 300 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

1 300 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- 250 000 شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

250 000 مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

57 600 74 099 دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

8 200 000 800 000 أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

8 257 600 874 099 مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 40 

19 136 639 8 642 099 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

توسيع شبكة األماكن الروحية والثقافية 10 

بناء وتجهيز األماكن الروحية والثقافية 11 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

1069



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2021

الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناءات 30 

--- --- بناء مركبات دينية وثقافية 31 8211

--- --- بناء المتاحف والمكتبات 32 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المركبات الدينية والثقافية 40 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  63 84

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 11 

بناء وتهيئة المساجد والمرافق التابعة لها والمصالت 12 860

دراسات 10 

86 620 --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة ببناء وتهيئة المساجد والمصالت 11 881

--- --- شراء األراضي 20 811

4 200 000 15 889 872 بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة المساجد والمصالت 40 872

--- --- دفع برسم بناء وتهيئة المساجد والمصالت 50 825

4 286 620 15 889 872 مجموع المشروع : 12 

ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 13 840

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- أشغال تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد 20 872

--- --- دفع برسم تهيئة ولوجيات ذوي االحتياجات الخاصة بالمساجد  30 8269

مجموع المشروع : 13 

صيانة وتحسين جودة األماكن الروحية والثقافية 20 

تأهيل المساجد 21 840

--- --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بإعادة البناء والترميم والتهيئة للمساجد 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- 990 000 إعادة بناء المساجد 30 8211

--- --- أشغال الهدم والحفر والتوسيع والتهيئة والترميم 40 839

--- --- دفع برسم إعادة بناءالمساجد 60 7111

990 000 مجموع المشروع : 21 

تجهيز المساجد و المرافق التابعة لها و المصالت 22 840

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

--- 600 000 شراء تجهيزات للمساجد والمصالت 20 879
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الفصل : 1.2.2.2.0.23.000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء و تركيب تجهيزات و معدات الصوت والكهرباء و التكييف و التهوية 30 879

600 000 مجموع المشروع : 22 

وقاية المساجد ضد الحرائق والفزع 23 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- أشغال تهيئة واستصالح المحالت 20 872

--- --- شراء معدات لمحاربة الحريق والفزع 40 849

مجموع المشروع : 23 

النجاعة الطاقية بالمساجد 24 840

دراسات 10 

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 14 889

أشغال 20 

--- --- اشغال تحضير و اعادة تاهيل الشبكات الداخلية للكهرباء بالمساجد 21 826

--- --- اشغال تركيب االلواح الشمسية بالمساجد، والمصابيح االقتصإدية و سخانات 
الماء الشمسية و غيرها من معدات النجاعة الطاقية 22 872

--- --- اشغال بناء المحالت الخاصة ببرامج النجاعة الطاقية بالمساجد 23 825

--- --- شراء االلواح الشمسية بالمساجد و سخانات الماء الشمسية و غيرها من 
معدات النجاعة الطاقية 30 879

--- --- دفع برسم تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية 40 825

مجموع المشروع : 24 

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 25 860

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب 10 

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- التجهيز بعتاد الضخ  13 841

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 14 8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد 20 

--- --- إنجاز مرافق الصرف الصحي 22 825

--- --- أشغال الآلبار المفقودة وخزان الفسخ 23 8321

--- --- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس 
التعليم العتيق 30 7113

مجموع المشروع : 25 

تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و التطهير 26 840

أشغال 10 

--- --- اشغال تهيئة الشبكة الداخلية للماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء 11 8329

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة الماء الصالح للشرب 12 8321

--- --- اشغال ربط وتوسعة شبكة التطهير 13 8325
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اشغال ربط وتوسعة الشبكة الكهربائية 14 8322

--- --- أشغال الهندسة المدنية لتخزين وإيجاد الماء 15 8321

--- --- أشغال التطهير 16 8325

--- --- اشغال الهندسة المدنية الخاصة بالتزويد بالكهرباء 17 8322

--- --- دفع برسم تعميم ربط المساجد بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير 20 832

مجموع المشروع : 26 

المحافظة على األماكن الروحية والثقافية التاريخية 30 

المحافظة على المساجد التاريخية 31 840

دراسات 10 

--- --- دراسات أثرية وتاريخية 12 881

--- --- دراسات وخبرة ومراقبة تقنية متعلقة بالترميم والتهيئة للمساجد التاريخية 13 881

--- --- أشغال ترميم وتهيئة المساجد التاريخية 20 872

--- --- دفع برسم ترميم المساجد 30 8269

مجموع المشروع : 31 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 40 860

--- --- دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناءات 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

--- --- بناء مركبات إدارية 32 8211

--- --- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية 33 8211

--- --- تشييد البنايات 34 8211

--- --- أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات اإلدارية 40 872

--- --- أشغال تهيئة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 62 845

--- --- شراء عتاد تقني 63 846

--- --- أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 70 8321

مجموع المشروع : 40 

4 286 620 17 479 872 مجموع الجهة : 12

820 000 000 978 520 000 مجموع البرنامج : 805

التكوين والتعليم الديني 806

المصالح المشتركة 00

تطوير التعليم العتيق 10 

بناء وتهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق 11 860

--- --- شراء األراضي 10 811
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2022 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2021

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

3 000 000 1 700 000 دراسات، خبرة، مساعدة تقنية ومراقبة متعلقة بأشغال البناء، الترميم، 
والتوسعة 20 881

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 30 

67 000 000 50 000 000 تشييد المباني و مساكن مدرسية 31 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 32 8212

6 000 000 4 000 000 أشغال توسيع وتهيئة وترميم مؤسسات التعليم العتيق 40 872

1 000 000 1 000 000 أشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف 
الصحي 50 8321

عتاد وتأثيت 60 

1 000 000 1 400 000 شراء االثاث والعتاد 61 849

--- 300 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي 62 871

--- --- شراء عتاد المطبعة والطبع 63 849

--- --- شراء عتاد علمي  64 84

--- --- شراء عتاد التعليم 65 849

شراء عتاد وأثاث المطبخ والداخليات والرياضة 70 

1 000 000 1 000 000 شراء أثاث ومعدات الداخلية  71 879

1 000 000 1 000 000 شراء عتاد المطبخ 72 849

--- --- شراء األثاث والعتاد للمكتبات المدرسية 73 871

--- --- شراء عتاد للرياضات 74 849

عتاد تقني ومعلومياتي 80 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 81 845

--- 300 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 82 844

--- --- شراء عتاد تقني 83 846

--- 1 000 000 دفع برسم المساهمة في بناء وتهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق 90 825

80 000 000 61 700 000 مجموع المشروع : 11 

80 000 000 61 700 000 مجموع الجهة : 00

80 000 000 61 700 000 مجموع البرنامج : 806

900 000 000 1 057 239 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.23.000
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(1) : االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعھـــــــا على 
شـــــــكل إعانـــــــــــــــــــــــــــات.




