
 ا������ت ا������ �� ا��و�� �����ة ا���
	ت ا�����   
إ���زات ��ا��� ا������ 2008 - 2009

  (مليون درهم)

المجموعإمدادات أخرىالتسييرالتجهيزالمجموعإمدادات أخرىالتسييرالتجهيز

391,35 729,176 662,172 579,833 153,412 426,421 1األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
40,40196,00236,4040,40242,18282,58التعاون الوطني

900,29 031,48973,38926,911 616,88414,601الجامعات
245,78245,7862,9162,91الشركة المغربية للمالحة

0,00159,98159,98الشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الملكية المغربية
33,0033,000,00الشركة المغربية لتسويق المنتوجات الفالحية

0,0025,1116,2541,36الشركة الوطنية لتسويق البذور
0,250,250,610,61الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي

150,00 150,001 608,00608,001الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
10,0010,0010,0010,00الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق

6,5021,7328,2311,2429,9341,17الغرف الفالحية
1,011,0115,0015,00غرف الصناعة التقليدية

3,003,003,003,00اللجنة الوطنية  للوقاية من حوادث السير
28,4614,3742,8327,8713,3841,25المدرسة الحسنية لألشغال العمومية
9,3646,4155,7715,1647,3962,55المدرسة الوطنية  للفالحة بمكناس
14,1757,8972,059,6467,1476,77المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

23,50274,96298,4623,00313,70336,70المركز اإلستشفائي ابن رشد
30,00568,29598,2957,77622,89680,66المركز اإلستشفائي ابن سينا

15,00118,30133,3015,00259,72274,72المركز اإلستشفائي الحسن الثاني
16,00141,06157,0616,00198,66214,66المركز اإلستشفائي محمد السادس

6,8136,2143,026,8136,7143,52المركز السينمائي المغربي
0,00200,00200,00المركز المغربي النعاش الصادرات

45,0041,7586,7512,5369,7982,31المركز الوطني للبحث العلمي والتقني
80,0050,92130,92100,0051,85151,85المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

6,006,006,006,00المعهد العالي لإلدارة
20,5020,5020,8020,80المعهد العالي للقضاء

27,7927,7929,7929,79المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت
70,0070,0070,0070,00المعهد الملكي للثقافة األمازيغية
60,9495,72156,6674,64136,15210,78المعهد الوطني  للبحث الزراعي

55,78103,72159,5063,0526,3589,40المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
120,00700,00820,000,00المكتب الوطني  للكهرباء

500,00500,00550,00300,00850,00المكتب الوطني المغربي للسياحة

المكتب الوطني لألعمال الجامعية واإلجتماعية 
40,00174,50214,50130,00215,96345,96والثقافية

145,22145,22181,76181,76المكتب الوطني للصيد
372,00 372,001 156,201 144,001 12,201المكتب الوطني للسكك الحديدية

235,09235,09235,09235,09المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح 
0,001,801,80العقاري والخرائطية

1,7423,0024,741,7425,0026,74المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
50,00350,00400,00100,00300,00400,00القرض الفالحي للمغرب

250,00250,00250,00250,00القرض العقاري والسياحي
219,21333,19552,40150,50324,20474,70الوكاالت الحضرية

548,79548,79120,95120,95الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط
200,00200,000,00الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

3,5041,2444,743,5045,4048,90الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات
20,00130,00150,0058,0058,00الوكالة الوطنية للموانئ

9,659,659,659,65الوكالة المستقلة للنقل الحضري ألكادير
9,159,159,159,15الوكالة المستقلة للنقل الحضري ألسفي

49,2249,2250,6650,66الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء
21,4521,4521,4521,45الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمكناس

40,8140,8140,8140,81الوكالة المستقلة للنقل الحضري للرباط وسال
15,7515,7515,7515,75الوكالة المستقلة للنقل الحضري لفاس

0,0050,436,8757,30الوكالة المغربية لتنمية اإلستثمار
405,00405,00405,00394,00799,00الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

0,0014,1514,15الشركة الوطنية للهندسة السياحية
40,0040,0040,0040,00دار الصانع
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صندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية 
0,00138,00138,00واإلجتماعية

250,00250,00250,00600,00850,00الصندوق المركزي للضمان
134,70134,700,00صندوق التمويل الطرقي

0,0030,0030,00شركة اإلنجازات السمعية البصرية
0,0030,0016,2046,20وكالة التنمية الفالحية

25,0025,0067,0067,00شركة استثمار األراضي الفالحية
7,547,5418,7418,74شركة جرف الموانئ

182,50182,50120,0067,50187,50شركة مارشيكا للتنمية
17,0017,0013,8213,82شركة استغالل معادن الريف

112,32112,3229,0029,00شركة التنمية الفالحية
71,8671,86159,39159,39شركة الحديقة الوطنية للحيوانات

0,00310,0040,00350,00شركة النقل بالدار البيضاء
0,0022,25114,36136,61شركة رونو بطنجة المتوسط

381,88 197,27184,611 009,501 764,65244,861المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي
0,00220,00220,00مجموعة العمران للتهيئة

49,01220,27269,2839,19229,34268,54مراكز األشغال
7,2020,0427,2415,0320,9936,02مركز تنمية الطاقات المتجددة

0,670,6710,6710,67مركزية الشراء والتنمية لجهة تافياللت وفكيك
15,9515,952,0014,5016,50مسرح محمد الخامس

2,005,347,342,005,747,74معهد االمير سيدي محمد لتدبير المقاوالت الفالحية
13,43163,41176,8439,45179,84219,29معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

10,0013,0023,0010,0015,1425,14معهد باستور المغرب
10,3710,375,435,43مفاحم المغرب

75,64254,00329,64112,00310,95422,95مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
16,2116,2120,3520,35مكتب تنمية التعاون

13,0013,00مصنع السكر والتكرير للشرق
0,0034,0034,00 معمل السكر الوطني للشمندر للوكوس

0,0062,0062,00 معمل السكر و التكرير قصب السكر للغرب
0,0076,0076,00 معمل السكر و التكرير لتادلة

مؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال
626,08626,080,00 اإلجتماعية للتربية والتكوين

88,0088,00160,00160,00وكاالت األحواض المائية

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت 
295,59295,59454,00454,00وأقاليم الجنوب

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت 
160,00160,00175,00175,00وأقاليم الشرق

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت 
145,00145,00165,00165,00وأقاليم الشمال

0,002,592,59وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ المدينة القديمة لفاس
250,0054,40304,40250,00258,00508,00وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق

59,0728,7087,7754,7129,8884,59وكالة التنمية اإلجتماعية
8,34159,10167,448,34178,10186,44وكالة المغرب العربي  لألنباء

655,20 743,3224 646,461 265,4210 229,8112 626,5017 150,332 452,986 8المجموع
 (*)  تشمل "إمدادات أخرى" اإلمدادات الممنوحة في إطار إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال
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