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التوزيع على القطاعات الوزارية و المؤسسات لالعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالميزانية العامة 2019
(بالدرهم)

نفقات االستثمار نفقات التسيير

اعتمادات االلتزام اعتمادات األداء اعتمادات المعدات و 
النفقات المختلفة

اعتمادات الموظفين و 
األعوان

القطاع الوزاري

- - 517 164 000 26 292 000 جاللة الملك

- 131 608 000 1 504 183 000 495 857 000 البالط الملكي

- 20 000 000 69 200 000 374 181 000 مجلس النواب

10 000 000 12 850 000 45 000 000 233 215 000 مجلس المستشارين

- 571 675 000 603 224 000 98 534 000 رئيس الحكومة

- 10 200 000 17 000 000 12 269 000 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

55 000 000 55 000 000 50 000 000 265 340 000 المحاكم المالية

300 000 000 299 250 000 389 994 000 3 986 262 000 وزارة العدل 

20 000 000 430 000 000 1 408 000 000 2 197 919 000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

3 365 690 000 3 184 930 000 3 830 280 000 20 935 943 000 وزارة الداخلية

4 073 000 000 6 845 280 000 13 818 358 000 41 368 540 000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

3 500 000 000 3 250 000 000 4 500 000 000 8 581 249 000 وزارة الصحة

62 400 000 184 153 000 373 640 000 2 313 465 000 وزارة االقتصاد والمالية

116 000 000 1 015 567 000 344 739 000 334 095 000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
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قانون المالية لسنة 2019 

جاللة الملك

ميزانية التسيير

26 292 000 القوائم المدنية.................................

517 164 000 مخصصات السيادة..........................

ميزانية اإلستثمار 

- اعتمادات األداء.......................................

- اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.01.000 جاللة الملك

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

26 292 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.01.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.01.000 جاللة الملك

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

517 164 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.01.000
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قانون المالية لسنة 2019 

البالط الملكي

ميزانية التسيير

495 857 000 الموظفون و األعوان.................................

1 504 183 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

131 608 000 اعتمادات األداء.......................................

- اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.02.000 البالط الملكي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

495 857 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.02.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.02.000 البالط الملكي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 504 183 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.02.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.02.000 البالط الملكي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

131 608 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.02.000
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قانون المالية لسنة 2019 

مجلس النواب

ميزانية التسيير

374 181 000 الموظفون و األعوان.................................

69 200 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

20 000 000 اعتمادات األداء.......................................

- اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.03.000 مجلس النواب

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

التشريع و مراقبة العمل الحكومي و تقييم السياسات العمومية و الدبلوماسية البرلمانية بمجلس 
النواب 102

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

تعويضات ممثلة للمصاريف واالمتيازات الممنوحة العضاء مجلس النواب 10 

192 000 000 تعويضات ممثلة للمصاريف 11 1229

--- تقاعد أعضاء مجلس النواب ( مساهمة الدولة 12 1411

2 620 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 13 1221

122 381 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 20 111

--- أجور المستخدمين العرضيين  30 113

5 000 000 معاونة مؤقتة 40 121

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 50 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 60 

18 000 منح ومكافآت الوالدة 61 142

150 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 62 1221

40 000 000 تعويضات عن دورات المجلس 63 129

تعويضات عن االخطار واالعباء 70 

12 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 71 125

--- مكافآت للسائقين 72 123

2 000 000 أموال الديوان 73 124

10 000 000 مصاريف التأمين 80 4932

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 90 129

374 181 000 مجموع المشروع : 10 

374 181 000 مجموع الجهة : 00

374 181 000 مجموع البرنامج : 102

374 181 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.03.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.03.000 مجلس النواب

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

التشريع و مراقبة العمل الحكومي و تقييم السياسات العمومية و الدبلوماسية البرلمانية بمجلس 
النواب 102

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم وإتاوات 11 21

440 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

1 300 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

3 800 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف  15 499

200 000 صيانة المساحات الخضراء 16 419

رسوم وإتاوات 20 

4 300 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

800 000 مستحقات الماء 22 333

100 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

4 100 000 مستحقات الكهرباء 24 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

1 000 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- شراء لتجديد العتاد السمعي البصري 34 849

200 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 35 4133

--- شراء عتاد المطبخ 36 849

1 500 000 صيانة وإصالح العتاد التقني والكهربائي وااللكتروني 37 4132

100 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 38 361

2 300 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 39 353

حظيرة السيارات 40 

300 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

8 000 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

300 000 تأمين السيارات والسائقين 43 4931

100 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 44 25

نقل وتنقل 50 

3 800 000 نقل النواب داخل المغرب 51 4211

--- تعويضات تنقل النواب وتغيير اإلقامة داخل المغرب 52 4221

600 000 تعويضات تنقل الموظفين وتغيير اإلقامة داخل المغرب 53 4221

نفقات مختلفة 60 

200 000 لباس 61 342

200 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 62 336

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 63 573
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.03.000 مجلس النواب

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

3 500 000 المساهمة في األعمال االجتماعية لمجلس النواب 64 573

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

37 140 000 مجموع المشروع : 10 

العمل التشريعي و الرقابي و التقييمي 20 111

1 200 000 اشتراك وتوثيق 10 352

800 000 مصاريف الدراسات والبحوث 20 451

11 360 000 مساعدة لفائدة الفرق والمجموعات النيابية 30 553

13 360 000 مجموع المشروع : 20 

الدبلوماسية البرلمانية 30 111

3 360 000 نقل النواب إلى الخارج 10 4212

840 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 20 4212

3 620 000 تعويضات المهمة بالخارج لفائدة النواب  30 4222

680 000 تعويضات المهمة بالخارج 40 4222

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 50 4211

950 000 اكتراء السيارات 60 4421

4 240 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

2 000 000 اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 80 591

410 000 شراء الهدايا المقدمة للوفود البرلمانية األجنبية 90 499

16 100 000 مجموع المشروع : 30 

البرلمان االلكتروني و التواصل 40 111

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

1 800 000 طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 20 461

500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- المساهمة في برامج الشراكة 40 572

300 000 مصاريف االستقبال واإلحتفاالت الرسمية المتعلقة ببرلمان الطفل 50 471

--- مصاريف إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 60 4423

2 600 000 مجموع المشروع : 40 

69 200 000 مجموع الجهة : 00

69 200 000 مجموع البرنامج : 102

69 200 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.03.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.03.000 مجلس النواب

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

التشريع و مراقبة العمل الحكومي و تقييم السياسات العمومية و الدبلوماسية 
البرلمانية بمجلس النواب 102

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- 3 450 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 30 881

--- 4 000 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 40 872

شراء العتاد 50

--- 3 950 000 شراء عتاد سمعي بصري 51 849

--- 1 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 52 871

--- 500 000 شراء عتاد المطبخ 53 849

حظيرة السيارات 60

--- 300 000 شراء السيارات النفعية 61 8511

13 400 000 مجموع المشروع : 10 

البرلمان االلكتروني و التواصل 20 111

--- 6 600 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 10 845

--- --- مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 20 889

6 600 000 مجموع المشروع : 20 

20 000 000 مجموع الجهة : 00

20 000 000 مجموع البرنامج : 102

20 000 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.03.000
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قانون المالية لسنة 2019 

مجلس المستشارين

ميزانية التسيير

233 215 000 الموظفون و األعوان.................................

45 000 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

12 850 000 اعتمادات األداء.......................................

10 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.43.000 مجلس المستشارين

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

التشريع و مراقبة العمل الحكومي و تقييم السياسات العمومية و الدبلوماسية البرلمانية بمجلس 
المستشارين 103

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

تعويضات ممثلة للمصاريف و اإلمتيازات الممنوحة ألعضاء مجلس المستشارين 10 

60 000 000 تعويضات ممثلة للمصاريف 11 1229

4 176 000 تقاعد أعضاء مجلس المستشارين (مساهمة الدولة 12 1411

2 184 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 13 1221

106 300 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 20 111

--- أجور المستخدمين العرضيين  30 113

7 900 000 معاونة مؤقتة 40 121

47 049 500 تعويضات عن دورات المجلس 50 129

التعويضات الممثلة للمصاريف 60 

5 000 منح ومكافآت الوالدة 61 142

--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 62 1221

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 63 129

--- مكافآت المردودية 64 129

تعويضات عن االخطار واالعباء 70 

--- تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 71 125

2 000 000 أموال الديوان 72 124

3 600 500 مصاريف التأمين 80 4932

--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 90 1313

233 215 000 مجموع المشروع : 10 

233 215 000 مجموع الجهة : 00

233 215 000 مجموع البرنامج : 103

233 215 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.43.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.43.000 مجلس المستشارين

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

التشريع و مراقبة العمل الحكومي و تقييم السياسات العمومية و الدبلوماسية البرلمانية بمجلس 
المستشارين 103

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم وإتاوات 11 21

1 759 900 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

400 000 مصاريف تأمين البنايات اإلدارية 13 4932

200 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

40 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 15 399

1 352 600 مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 16 499

2 228 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 17 4132

--- صيانة المساحات الخضراء 18 419

رسوم وإتاوات 20

2 000 000 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

40 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

250 000 مستحقات الماء 24 333

1 000 000 مستحقات الكهرباء 25 332

حظيرة السيارات 30

1 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

1 200 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

350 000 تأمين السيارات والسائقين 33 4931

74 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 34 25

110 000 شراء تذاكر الطريق السيار 35 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 40

1 000 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 41 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 43 4424

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 44 4213

العتاد المعلومياتي والسمعي البصري والتقني 50

35 000 شراء لوازم معلومياتية 51 353

50 000 شراء اللوازم السمعية- البصرية 52 353

--- شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري 53 353

10 000 تحميض وسحب الصور 54 499

140 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  55 4133

40 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي والبرامج والبرانيم المعلوماتية  56 4133

784 000 صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 57 4132
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.43.000 مجلس المستشارين

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم للعتاد التقني 58 353

50 000 مصاريف إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 59 4423

نقل وتنقل 60

1 400 000 نقل المستشارين والموظفين داخل المملكة 61 4211

--- تعويضات كيلومترية 62 4214

--- تعويضات تنقل المستشارين وتغيير اإلقامة داخل المغرب 63 4221

400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 64 4221

نفقات مختلفة 70

--- شراء مواد فنية 71 399

140 000 لباس األعوان 72 342

--- شراء األدوية والمواد الصيدلة 73 361

--- مواد اخرى للتدفئة 74 336

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 75 584

مصاريف قضائية 80

181 800 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 81 455

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 82 584

دراسات 90

--- دراسات عامة 91 451

--- دراسات موضوعاتية 92 451

543 000 دراسات تقنية 93 452

16 778 300 مجموع المشروع : 10 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 20 160

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

3 540 000 المساهمة في االعمال االجتماعية 20 573

3 540 000 مجموع المشروع : 20 

تكوين و تداريب و تطوير القدرات 30 111

1 000 000 مصاريف التكوين والتداريب 10 454

1 000 000 مجموع المشروع : 30 

المهام المؤسساتية و الديمقراطية التشاركية 40 111

3 230 000 دفع لفائدة الفرق النيابية 10 553

--- مصاريف الدراسات واالستشارة 20 451

--- دراسات الجدوى 30 451

--- مصاريف اإلجتهاد والمساطير واالستشارات 40 459

--- أتعاب الخبراء 50 455

1 000 000 مصاريف الدراسات والبحوث 60 451

4 230 000 مجموع المشروع : 40 

الحوار المجتمعي التعددي و التواصل و االعالم 50 111

300 000 مصاريف المشاركة أو تنظيم الندوات و المؤتمرات و التظاهرات 10 454

23



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.43.000 مجلس المستشارين

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

500 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 20 459

60 000 االشتراكات في شبكة االنترنيت 30 352

850 000 طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 40 461

--- أقساط المساهمة في برامج الشراكة 50 571

--- الجائزة الوطنية للدراسات واألبحاث حول العمل البرلماني والممارسات الديمقراطية 60 589

--- شراء المؤلفات و الدوريات 70 352

423 500 اشتراك وتوثيق 80 352

2 133 500 مجموع المشروع : 50 

تحديث العمل البرلماني و االدارة البرلمانية 60 111

4 718 200 نقل المستشارين والموظفين الى الخارج 10 4212

4 300 000 تعويضات المهمة بالخارج 20 4222

1 000 000 مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 30 4211

4 000 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 40 471

400 000 شراء الهدايا المقدمة للوفود البرلمانية األجنبية 50 499

2 300 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات البرلمانية الجهوية والدولية  60 454

600 000 اكتراء السيارات 70 4421

17 318 200 مجموع المشروع : 60 

45 000 000 مجموع الجهة : 00

45 000 000 مجموع البرنامج : 103

45 000 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.43.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.43.000 مجلس المستشارين

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

التشريع و مراقبة العمل الحكومي و تقييم السياسات العمومية و الدبلوماسية 
البرلمانية بمجلس المستشارين 103

المصالح المشتركة 00

دراسات و أشغال تهيئة و بناء و تجهيز مقر مجلس المستشارين 10 160

--- 2 850 000 أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 10 872

--- 1 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

10 000 000 8 000 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- 1 000 000 شراء عتاد معلومياتي 40 845

--- --- شراء عتاد التصوير 50 849

حظيرة السيارات 70

--- --- شراء السيارات السياحية 71 8512

--- --- شراء السيارات النفعية 72 8511

10 000 000 12 850 000 مجموع المشروع : 10 

10 000 000 12 850 000 مجموع الجهة : 00

10 000 000 12 850 000 مجموع البرنامج : 103

10 000 000 12 850 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.43.000

25



  

26



قانون المالية لسنة 2019 

رئيس الحكومة

ميزانية التسيير

98 534 000 الموظفون و األعوان.................................

603 224 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

571 675 000 اعتمادات األداء.......................................

- اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.04.000 رئيس الحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

توجيه وقيادة الحكومة 110

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

50 993 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

80 000 أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

--- أجور المستخدمين المياومين 23 113

47 071 000 أجرة المكلفين بمهمة 40 119

106 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 50 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 60 

20 000 تعويض عن التنصيب 61 1229

5 000 تعويض عن مصاريف اللباس 62 1222

--- مساعدة استثنائية عن السكن 63 143

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 64 1229

تعويضات عن االخطار واالعباء 70 

3 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 71 125

10 000 مكافآت للسائقين 72 123

246 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 80 1221

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 90 129

98 534 000 مجموع المشروع : 10 

98 534 000 مجموع الجهة : 00

98 534 000 مجموع البرنامج : 110

98 534 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.04.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.04.000 رئيس الحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

توجيه وقيادة الحكومة 110

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

9 000 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

500 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

1 500 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف  14 499

500 000 شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 15 353

100 000 صيانة المساحات الخضراء 16 419

100 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 17 336

800 000 مستحقات الماء 18 333

2 200 000 مستحقات الكهرباء 19 332

اتصال وأخبار 20 

1 800 000 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

40 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

200 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 24 461

1 100 000 اشتراك وتوثيق 25 352

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 26 452

عتاد و لوازم 30 

700 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

100 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 33 4424

200 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 34 353

100 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 35 4133

حظيرة السيارات 40 

1 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

1 000 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

80 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

70 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

120 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

200 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

--- تعويضات كيلومترية 53 4214

150 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

100 000 تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.04.000 رئيس الحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء السيارات 57 4421

نفقات مختلفة 60 

100 000 لباس 61 342

350 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

--- مصاريف الدراسات واألتعاب 63 451

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 64 584

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 65 454

--- مصاريف المهمة للشخصيات األجنبية 66 4711

1 900 000 تأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها بركوب الطائرة بمناسبة مهمات رسمية 67 4932

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 68 584

24 721 500 األموال الخاصة لمهمات مختلفة 70 00

48 731 500 مجموع المشروع : 10 

إعانات و تحويالت 20 180

مصاريف متعلقة بتسيير منظمات ومؤسسات مختلفة 10 

30 000 000 إعانة التسيير لفائدة للمدرسة الوطنية العليا لإلدارة 11 5511

30 000 000 إعانة التسيير لفائدة أكاديمية المملكة المغربية 12 5513

30 000 000 إعانة التسيير ألكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات 13 5513

25 000 000 إعانة التسيير لجامعة األخوين 14 5513

85 081 000 إعانة التسيير لفائدة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 15 5513

30 815 000 إعانة التسيير لفائدة المحكمة الدستورية 16 5513

55 000 000 إعانة التسيير لفائدة الهيئة العليا لالتصال السمعي - البصري 17 5513

70 000 000 إعانةالتسيير لفائدة المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي  18 5513

30 000 000 إعانة التسيير لفائدة الوكالة المغربية لألمن والسالمة في المجالين النووي واإلشعاعي 19 5511

مراكز ومؤسسات أخرى 20 

49 000 000 إعانة التسيير لفائدة مجلس الجالية المغربية بالخارج 21 5513

--- إعانة التسيير للكولف الملكي بدار السالم 22 5512

27 000 000 إعانة التسيير للمرصد الوطني للتنمية البشرية 23 5513

14 250 000 إعانة التسيير لفائدة مجلس المنافسة 24 5513

5 000 000 الزيادة في رأسمال الشركة الوطنية لدراسات المضيق 25 9161

20 000 000 إعانة التسيير لفائدة الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء 26 5511

إعانات ودفوعات 30

30 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 31 573

24 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 32 573

722 500 إعانة لفائدة االتحاد الوطني للنساء المغربيات 33 571

15 000 000 إعانة لفائدة المنظمات النقابية 34 571

--- إعانة لفائدة معهد الدراسات العليا العبرية بالرباط 35 553

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 36 5512
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.04.000 رئيس الحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 37 54

516 922 500 مجموع المشروع : 20 

مشروع الدعم من لدن البنك اإلفريقي للتنمية إلرساء بنية للتتبع والتحليل وتفعيلها من أجل 
تنسيق أفضل للعمل العمومي من طرف مصالح رئيس الحكومة 30 122

--- مساعدة تقنية 10 452

--- أتعاب المستشارين والخبراء 20 455

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 30 461

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 40 454

مجموع المشروع : 30 

565 654 000 مجموع الجهة : 00

565 654 000 مجموع البرنامج : 110

حماية الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية 104

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

5 000 ضرائب ورسوم 11 2

1 900 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

350 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف  14 499

20 000 مصاريف تأمين المباني اإلدارية 15 4932

رسوم وإتاوات 20 

150 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

100 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

40 000 مستحقات الماء 23 333

60 000 مستحقات الكهرباء 24 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

200 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

15 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

10 000 اكتراء العتاد واألثاث 33 4424

200 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 34 353

100 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 35 4133

50 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  36 4133

300 000 مصاريف الطبع والرقمنة 37 499

حظيرة السيارات 40 

100 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

100 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

10 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

10 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.04.000 رئيس الحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 50 

50 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- تعويضات عن التنقل بالخارج 52 4212

5 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

--- تعويضات المهمة بالخارج 54 4222

50 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 55 4221

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 56 4212

10 000 تعويضات أخرى 57 129

100 000 اكتراء السيارات 58 4421

نفقات مختلفة 60 

5 000 لباس 61 342

150 000 اشتراك وتوثيق 62 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 63 336

--- مصاريف المنازعات والمصاريف القضائية 64 459

10 000 شراء ادوات صغيرة و عقاقير 65 391

10 000 اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 66 4132

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 67 4132

20 000 صيانة و إصالح عتاد التهوية 68 4132

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 69 584

إعانة لألعمال اإلجتماعية 70 

300 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 71 573

تكوين وتداريب 80 

150 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 81 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 82 454

4 780 000 مجموع المشروع : 10 

تحسيس وتطوير منظومة لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية 20 160

3 000 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 10 461

100 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 20 459

100 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 30 471

700 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 40 454

600 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 50 471

70 000 نقل المشاركين 60 4211

200 000 كراء األروقة وقاعات العرض 70 449

4 770 000 مجموع المشروع : 20 

تدبير الشكايات، بحث ومراقبة 30 160

50 000 شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 10 353

150 000 اكتراء السيارات 20 4421
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.04.000 رئيس الحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

350 000 دراسات وأبحاث 30 451

550 000 مجموع المشروع : 30 

يقظة، دراسات وخبرة 40 160

100 000 أتعاب 10 455

200 000 دراسات عامة 20 451

50 000 االشتراكات والتوثيق 30 352

نقل وتنقل 40

20 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 41 4221

50 000 تعويضات المهمة بالخارج 42 4222

100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 43 4212

100 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

300 000 دراسات معلومياتية 60 453

920 000 مجموع المشروع : 40 

التموقع على المستوى الدولي 50 122

100 000 مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 10 59

150 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 20 459

100 000 شراء الهدايا للشخصيات 30 499

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات عن التنقل بالخارج 41 4212

200 000 تعويضات المهمة بالخارج 42 4222

300 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 43 4212

300 000 نقل المشاركين 44 4211

مصاريف المدارسات و التظاهرات 50 

600 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 51 471

700 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 52 454

400 000 اإلشهار والطبع واإلعالن  53 461

50 000 مصاريف تنشيط الندوات 54 454

2 900 000 مجموع المشروع : 50 

الحق في الحصول على المعلومات 60 160

--- مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 10 59

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 20 461

--- اشتراك وتوثيق 30 352

دراسات ومساعدة 40

--- دراسات وأبحاث 41 451

--- دراسات معلومياتية 42 453

--- مساعدة تقنية واستشارات 43 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 44 571
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.04.000 رئيس الحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مصاريف التكوين وتنظيم التظاهرات والمشاركة فيها  50

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

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

--- كراء األروقة وقاعات العرض 53 449

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 54 459

نقل وتنقل 60

--- تعويضات عن التنقل بالخارج 61 4212

--- تعويضات المهمة بالخارج 62 4222

--- اكتراء السيارات 63 4421

مجموع المشروع : 60 

13 920 000 مجموع الجهة : 00

13 920 000 مجموع البرنامج : 104

معالجة المعلومات المالية 105

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

2 480 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

290 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

500 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف  14 499

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 15 4932

--- شراء مواد ولوازم للحدائق 16 399

25 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

25 000 مصنوعات رصاصية و لوازم صحية 18 327

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 19 336

رسوم وإتاوات 20 

350 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

5 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

15 000 مستحقات الماء 23 333

320 000 مستحقات الكهرباء 24 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

140 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

140 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 33 353

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

50 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 35 4133

500 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 36 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 37 4132
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.04.000 رئيس الحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حظيرة السيارات 40 

100 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

150 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

15 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

30 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

30 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- تعويضات عن التنقل بالخارج 52 4212

--- تعويضات كيلومترية 53 4214

700 000 تعويضات المهمة بالخارج 54 4222

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 55 4221

700 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 56 4212

--- تعويضات أخرى 57 129

100 000 اكتراء السيارات 58 4421

نفقات مختلفة 60 

5 000 لباس 61 342

300 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

150 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

350 000 اشتراك وتوثيق 64 352

10 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 65 399

80 000 شراء الهدايا للشخصيات 66 499

--- مصاريف الدراسات واألتعاب 67 451

200 000 دراسات معلومياتية 68 453

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 69 584

مساهمة واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 70 

70 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 71 591

--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 72 591

600 000 دفع للمنظمات العالمية 73 591

ندوات وتداريب وتكوين 80 

250 000 مصاريف التكوين والتداريب 81 454

50 000 أتعاب 82 455

--- مصاريف األتعاب 83 454

200 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 84 471

مساعدة وأعمال اجتماعية 90 

300 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 91 573

9 230 000 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.04.000 رئيس الحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مالئمة وتقييم 20 160

التنظبم و المشاركة في الندوات و المؤتمرات 10 

300 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 11 454

250 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 12 471

70 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 13 459

50 000 نقل المشاركين 14 4211

50 000 مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 15 4711

50 000 مصاريف النشر والطبع 16 351

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

70 000 أتعاب 21 455

100 000 دراسات عامة 22 451

--- دراسات تقنية 23 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 24 571

940 000 مجموع المشروع : 20 

توعية واعالم 30 160

التنظبم و المشاركة في الندوات و المؤتمرات 10 

320 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 11 454

250 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 12 471

50 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 13 459

30 000 نقل المشاركين 14 4211

80 000 مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 15 4711

50 000 مصاريف النشر والطبع 16 351

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- أتعاب 21 455

--- دراسات عامة 22 451

--- دراسات تقنية 23 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 24 571

780 000 مجموع المشروع : 30 

10 950 000 مجموع الجهة : 00

10 950 000 مجموع البرنامج : 105

الوقاية ومحاربة الرشوة 106

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

1 900 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

45 000 مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932
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الفصل : 1.2.1.2.0.04.000 رئيس الحكومة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

350 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

150 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

30 000 مستحقات الماء 23 333

200 000 مستحقات الكهرباء 24 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

100 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

200 000 اكتراء العتاد واألثاث 32 4424

220 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 33 353

50 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

750 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 35 4133

حظيرة السيارات 40 

300 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

300 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

50 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

40 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

50 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

600 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

--- تعويضات كيلومترية 53 4214

600 000 تعويضات المهمة بالخارج 54 4222

300 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 55 4221

--- تعويضات أخرى 56 129

نفقات مختلفة 60 

30 000 لباس 61 342

100 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 62 471

30 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 63 336

700 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف  64 499

5 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 65 361

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 66 584

مساهمة واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 70 

--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 71 591

مساعدة وأعمال اجتماعية 80 

300 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 81 573

7 600 000 مجموع المشروع : 10 

وقاية، تدبير الشكايات والتضلمات والبحث 20 160

750 000 اشتراك وتوثيق 10 352

150 000 أتعاب 20 455
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات 30 

2 000 000 دراسات عامة 31 451

200 000 دراسات تقنية 32 452

3 100 000 مجموع المشروع : 20 

إتصال و توعية 30 160

900 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 10 461

400 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 454

400 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

100 000 نقل المشاركين 40 4211

200 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 50 459

2 000 000 مجموع المشروع : 30 

12 700 000 مجموع الجهة : 00

12 700 000 مجموع البرنامج : 106

603 224 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.04.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.04.000 رئيس الحكومة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

توجيه وقيادة الحكومة 110

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

عتاد و لوازم 10 

--- 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- 600 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 12 845

--- 100 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- 150 000 شراء عتاد تقني 14 846

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- 45 000 شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

995 000 مجموع المشروع : 10 

إعانات و تحويالت 20 180

دفوعات 10 

--- 300 000 000 تسديد لفائدة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 11 74

--- 80 000 000 دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 12 7511

--- 80 000 000 دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم جنوب 
المملكة 13 7511

--- 80 000 000 دفع لفائدة وكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في عمالة وأقاليم 
الجهة الشرقية بالمملكة  14 7511

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 15 7512

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 16 74

إعانات 20 

--- 5 000 000 إعانة االستثمار لفائدة المدرسة الوطنية العليا لإلدارة 21 7511

--- 10 000 000 إعانة االستثمار لفائدة الوكالة المغربية لألمن والسالمة في المجالين النووي 
واإلشعاعي 22 7511

--- 10 000 000 إعانة االستثمار لفائدة الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء 23 7511

565 000 000 مجموع المشروع : 20 

565 995 000 مجموع الجهة : 00

565 995 000 مجموع البرنامج : 110

حماية الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية 104

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 200 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 100 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.04.000 رئيس الحكومة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد 20 

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- 450 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 22 845

--- 50 000 شراء و تركيب عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 23 844

--- 35 000 شراء عتاد تقني 24 846

--- 45 000 شراء و تركيب عتاد التهوية 25 844

1 080 000 مجموع المشروع : 10 

1 080 000 مجموع الجهة : 00

1 080 000 مجموع البرنامج : 104

معالجة المعلومات المالية 105

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح 10 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 11 8211

--- 200 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 12 872

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

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

شراء العتاد 20 

--- 700 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- 1 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 22 845

--- 100 000 شراء و تركيب عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 23 844

--- 60 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 24 84

--- 50 000 شراء عتاد خاص وعتاد الوقاية واألمن  25 84

حظيرة السيارات 30 

--- 240 000 شراء السيارات النفعية 31 8511

--- 480 000 شراء السيارات السياحية 32 8512

--- 20 000 شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513

3 050 000 مجموع المشروع : 10 

3 050 000 مجموع الجهة : 00

3 050 000 مجموع البرنامج : 105

الوقاية ومحاربة الرشوة 106

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 11 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 12 872

--- 250 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 14 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.04.000 رئيس الحكومة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد 20 

--- 300 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 22 845

--- 800 000 شراء سيارات نفعية 23 86

1 550 000 مجموع المشروع : 10 

1 550 000 مجموع الجهة : 00

1 550 000 مجموع البرنامج : 106

571 675 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.04.000
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قانون المالية لسنة 2019 

وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

ميزانية التسيير

12 269 000 الموظفون و األعوان.................................

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

ميزانية اإلستثمار 

10 200 000 اعتمادات األداء.......................................

- اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.40.000 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حقوق اإلنسان 125

المصالح المشتركة 00

القيادة و الحكامة 10 160

12 220 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

--- أجور المستخدمين المياومين 23 113

20 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 30 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 40 

10 000 تعويض عن التنصيب 41 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 42 143

--- منح ومكافآت الوالدة 43 142

تعويضات عن االخطار واالعباء 50 

2 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 51 125

2 000 مكافآت للسائقين 52 123

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

15 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 54 1221

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 60 121

12 269 000 مجموع المشروع : 10 

12 269 000 مجموع الجهة : 00

12 269 000 مجموع البرنامج : 125

12 269 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.40.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.40.000 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حقوق اإلنسان 125

المصالح المشتركة 00

القيادة و الحكامة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

3 500 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- اكتراء قاعات المحاضرات 14 4414

30 000 شراء ادوات صغيرة و عقاقير 15 391

35 000 شراء النباتات  16 874

530 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف  17 499

رسوم وإتاوات 20 

700 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

180 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 23 435

25 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 24 434

50 000 مستحقات الماء 25 333

100 000 مستحقات الكهرباء 26 332

لوازم ومواد 30 

400 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

--- شراء لوازم و توابع التجهيزات السمعية البصرية 32 353

325 000 شراء لوازم تقنية ومعلومياتية 33 353

حظيرة السيارات 40 

300 000 شراء الوقود والزيوت 41 331

25 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 42 25

40 000 مصاريف تأمين السيارات 43 4931

120 000 اكتراء السيارات 44 4421

300 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 45 4131

10 000 الفحص التقني للعربات والسيارات 46 4131

نقل وتنقل 50 

60 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

700 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 53 4221

--- تعويضات كيلومترية 54 4214

500 000 تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- مصاريف نقل الضيوف المحليين واألجانب 57 419
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.40.000 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات ومساعدة 60 

200 000 دراسات معلومياتية 61 453

150 000 مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 62 359

90 000 مصاريف إيواء مواقع الويب 63 459

80 000 صيانة مواقع الويب 64 4133

--- دراسات تقنية 65 452

--- أتعاب 66 455

200 000 مصاريف التدقيق و التقييم 67 459

--- دراسات عامة 68 451

100 000 مساعدة تقنية واستشارات 69 452

نفقات مختلفة 70 

--- شراء مواد التصوير ومجمع الصور ومصاريف األشغال التصويرية 71 369

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 72 461

--- مصاريف اللباس 73 342

275 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 74 471

30 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 75 399

--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 76 351

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 77 584

2 000 مصاريف ملء المطفآت 78 369

200 000 مصاريف المناولة المتعلقة بوضع رهن اإلشارة سائقين مؤقتين 79 499

مساعدة وأعمال اجتماعية 80 

30 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 81 573

700 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 82 573

3 000 شراء المواد الصيدلية 83 361

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 84 584

نفقات أخرى 90 

200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 91 454

100 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 92 4134

100 000 اكتراء العتاد واألثاث 93 4424

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 94 4132

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 95 399

100 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 96 4133

--- تداريب وتكوين وندوات 97 454

100 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  98 4133

--- كراء العتاد و األثاث للعرض 99 4424

10 790 000 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.40.000 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

النهوض و تتبع السياسات العمومية في مجال حقوق اإلنسان 20 160

تحمالت عقارية 10 

200 000 اكتراء قاعات المحاضرات 11 4414

200 000 اكتراء األروقة 12 4414

نقل وتنقل 20 

40 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 21 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 22 4212

1 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 23 4221

--- تعويضات كيلومترية 24 4214

--- تعويضات المهمة بالخارج 25 4222

--- مصاريف نقل الضيوف المحليين واألجانب 26 419

دراسات ومساعدة 30 

--- مصاريف الدراسات واالستشارة 31 451

نفقات مختلفة 40 

320 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 41 454

1 000 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 42 461

--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 43 591

200 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 44 471

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 45 459

--- مصاريف إنتاج ونشر الوسائط التواصلية والنشرات والبالغات الصحفية 46 459

500 000 اشتراك وتوثيق 47 352

100 000 مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 48 461

--- مصاريف متعلقة بإنتاج برامج سمعية بصرية 49 459

الجائزة الدولية لحقوق اإلنسان 50 

--- توزيع الجوائز 51 589

--- مصاريف تنظيم الجائزة 52 589

--- مصاريف تنقل المشاركين  53 4221

3 560 000 مجموع المشروع : 20 

الحوار والشراكة 30 160

تحمالت عقارية 10 

--- اكتراء قاعات المحاضرات 11 4414

--- اكتراء األروقة 12 4414

نقل وتنقل 20 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 21 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 22 4212

500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 23 4221

--- تعويضات كيلومترية 24 4214

--- تعويضات المهمة بالخارج 25 4222
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.40.000 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل الضيوف المحليين واألجانب 26 419

دراسات ومساعدة 30 

--- مصاريف الدراسات واالستشارة 31 451

نفقات مختلفة 40 

150 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 41 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 42 461

200 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 43 471

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 44 459

--- إعانة لفائدة الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان 45 571

850 000 مجموع المشروع : 30 

التعاون و التفاعل مع الفاعلين الدوليين 40 113

تحمالت عقارية 10 

--- اكتراء قاعات المحاضرات 11 4414

--- اكتراء األروقة 12 4414

نقل وتنقل 20 

700 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 21 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 22 4212

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 23 4221

--- تعويضات كيلومترية 24 4214

--- تعويضات المهمة بالخارج 25 4222

--- مصاريف نقل الضيوف المحليين واألجانب 26 419

دراسات ومساعدة 30 

300 000 مصاريف الدراسات واالستشارة 31 451

نفقات مختلفة 40 

500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 41 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 42 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 43 471

250 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 44 459

50 000 شراء الهدايا للشخصيات 45 499

1 800 000 مجموع المشروع : 40 

17 000 000 مجموع الجهة : 00

17 000 000 مجموع البرنامج : 125

17 000 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.40.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.40.000 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

حقوق اإلنسان 125

المصالح المشتركة 00

القيادة و الحكامة 10 160

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد البنايات 20 8211

التهيئة والتركيب 30 

--- 400 000 أشغال التهيئة واإلقامة 31 872

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 32 872

عتاد وتجهيز 40 

--- 300 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- 100 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 42 844

--- 100 000 شراء عتاد تقني 43 846

--- 300 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 44 845

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات السياحية 51 8512

--- --- شراء السيارات النفعية 52 8511

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 60 

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 61 889

1 200 000 مجموع المشروع : 10 

النهوض و تتبع السياسات العمومية في مجال حقوق اإلنسان 20 160

--- 3 000 000 دفع لفائدة برنامج األمم للتنمية برسم دعم برامج حقوق اإلنسان 10 79

3 000 000 مجموع المشروع : 20 

الحوار والشراكة 30 160

--- 6 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان 10 771

6 000 000 مجموع المشروع : 30 

10 200 000 مجموع الجهة : 00

10 200 000 مجموع البرنامج : 125

10 200 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.40.000
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قانون المالية لسنة 2019 

المحاكم المالية

ميزانية التسيير

265 340 000 الموظفون و األعوان.................................

50 000 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

55 000 000 اعتمادات األداء.......................................

55 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............

51



  

52



ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

المحاكم المالية 107

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

265 240 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

40 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

--- مساعدة استثنائية عن السكن 51 143

2 000 منح ومكافآت الوالدة 52 142

--- مكافآت المردودية 53 129

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

3 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 61 125

2 000 مكافآت للسائقين 62 123

20 000 تعويض عن التنصيب 63 1229

33 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 70 1221

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 80 129

265 340 000 مجموع المشروع : 10 

265 340 000 مجموع الجهة : 00

265 340 000 مجموع البرنامج : 107

265 340 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.05.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

المحاكم المالية 107

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

1 400 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

5 200 000 مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

60 000 شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

200 000 شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

2 000 000 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

48 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

400 000 مستحقات الماء 24 333

1 000 000 مستحقات الكهرباء 25 332

550 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

1 700 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

600 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

1 300 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

200 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

1 500 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

2 300 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

200 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

270 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

200 000 اكتراء السيارات 45 4421

نقل وتنقل 50 

800 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

800 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

--- تعويضات كيلومترية 53 4214

5 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

1 000 000 تعويضات المهمة بالخارج 55 4222
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

200 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

نفقات مختلفة 60 

200 000 لباس 61 342

1 200 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

400 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

400 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

100 000 شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

مساهمة واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 70 

200 000 اشتراكات في المنظمات الدولية والجهوية للمؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية 71 591

--- أتعاب 80 455

3 200 000 دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 90 452

32 628 000 مجموع المشروع : 10 

تداريب وتكوين 20 160

تداريب و تكوين 10 

700 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 11 454

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 12 4211

400 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 13 121

--- شراء عتاد تعليمي وتربوي 14 849

50 000 صيانة و اصالح العتاد التعليمى و التربوى والسمعي البصري 15 4134

100 000 مصاريف الدروس واألتعاب 20 121

--- مصاريف سفر الموظفين المتدربين 30 4211

1 250 000 مجموع المشروع : 20 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 30 160

مساعدة وأعمال اجتماعية 10 

5 000 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 11 573

100 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 12 573

--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 13 452

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 20 584

5 100 000 مجموع المشروع : 30 

معلوميات 40 160

نضام اإلعالم 10 

200 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 11 353

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 12 4133

--- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 13 8328
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 14 452

--- دراسات معلومياتية 15 453

200 000 مجموع المشروع : 40 

إتصال و توعية 50 160

--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 10 452

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 20 452

200 000 مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 30 455

--- دراسات عامة 40 451

200 000 مجموع المشروع : 50 

39 378 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

171 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

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

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

461 000 مجموع المشروع : 10 

461 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

57



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

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

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

290 000 مجموع المشروع : 10 

290 000 مجموع الجهة : 02
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

114 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

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
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

404 000 مجموع المشروع : 10 

404 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

3 188 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

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

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

3 478 000 مجموع المشروع : 10 

3 478 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

132 000 ضرائب ورسوم 11 2

1 254 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

61



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

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

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- أتعاب 70 455

1 676 000 مجموع المشروع : 10 

1 676 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

نقل وتنقل 50 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

--- تعويضات كيلومترية 53 4214
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

290 000 مجموع المشروع : 10 

290 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

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

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

290 000 مجموع المشروع : 10 

290 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

111 000 ضرائب ورسوم 11 2

1 209 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

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

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

1 610 000 مجموع المشروع : 10 

1 610 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

160 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

نقل وتنقل 50 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات كيلومترية 53 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

450 000 مجموع المشروع : 10 

450 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

10 000 ضرائب ورسوم 11 2

93 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

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

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

393 000 مجموع المشروع : 10 

393 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

416 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

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

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

706 000 مجموع المشروع : 10 

706 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

284 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

رسوم وإتاوات 20 

70 000 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

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421

نقل وتنقل 50 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.05.000 المحاكم المالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- 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

نفقات مختلفة 60 

--- لباس 61 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

20 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 65 336

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 67 584

--- شراء الهدايا للشخصيات 68 499

--- شراء لوازم التزيين 69 399

--- أتعاب 70 455

574 000 مجموع المشروع : 10 

574 000 مجموع الجهة : 12

50 000 000 مجموع البرنامج : 107

50 000 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.05.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.05.000 المحاكم المالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المحاكم المالية 107

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بإنجاز العقارات 11 88

--- 5 000 000 شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- 1 400 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

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

--- 1 000 000 شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

--- 1 000 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 23 845

حظيرة السيارات 30 

--- 3 000 000 شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

13 400 000 مجموع المشروع : 10 

13 400 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- 200 000 أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.05.000 المحاكم المالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

400 000 مجموع المشروع : 10 

400 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

20 000 000 6 000 000 تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

2 000 000 2 000 000 أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

22 000 000 8 000 000 مجموع المشروع : 10 

22 000 000 8 000 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.05.000 المحاكم المالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.05.000 المحاكم المالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

16 000 000 16 000 000 تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

1 000 000 1 600 000 أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

17 000 000 17 600 000 مجموع المشروع : 10 

17 000 000 17 600 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.05.000 المحاكم المالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 08
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.05.000 المحاكم المالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- 2 000 000 دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- 2 000 000 شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.05.000 المحاكم المالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

4 000 000 مجموع المشروع : 10 

4 000 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

15 000 000 8 800 000 تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

1 000 000 2 000 000 أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

16 000 000 10 800 000 مجموع المشروع : 10 

16 000 000 10 800 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- تهيئة المباني اإلدارية 14 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- أتعاب أشغال التهيئة والبناء 16 889

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 23 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.05.000 المحاكم المالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

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 33 8513

دراسات ومراقبة وخبرة 40 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 41 889

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

55 000 000 55 000 000 مجموع البرنامج : 107

55 000 000 55 000 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.05.000
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قانون المالية لسنة 2019 

وزارة العدل 

ميزانية التسيير

3 986 262 000 الموظفون و األعوان.................................

389 994 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

299 250 000 اعتمادات األداء.......................................

300 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.06.000 وزارة العدل 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

المواكبة والقيادة 300

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 360

3 983 500 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

--- أجرة الخاضعين للخدمة المدنية 30 114

10 000 أجرة الموثقين وتعويضات النواب ذوي التفويض الخاص 40 119

837 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 50 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 60 

--- تعويض عن التنصيب 61 1229

350 000 مساعدة استثنائية عن السكن 62 143

--- منح ومكافآت الوالدة 63 142

80 000 تعويضات نواب حكام الجماعات والمقاطعات 64 1229

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 65 1229

1 457 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 66 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 70 

2 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 71 125

26 000 مكافآت للسائقين 72 123

--- مكافأة الوكالة 73 123

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 80 129

3 986 262 000 مجموع المشروع : 10 

3 986 262 000 مجموع الجهة : 00

3 986 262 000 مجموع البرنامج : 300

3 986 262 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.06.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.06.000 وزارة العدل 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

المواكبة والقيادة 300

المصالح المشتركة 00

البنية التحتية 10 340

تحمالت عقارية 10 

700 000 ضرائب ورسوم 11 2

10 100 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

13 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

2 000 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 14 328

25 000 000 مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 15 499

100 000 شراء أدوات وعتاد ومواد ولوازم الحدائق 16 391

4 000 000 صيانة المساحات الخضراء 17 419

400 000 مصاريف رخصة البناء 18 499

2 000 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 19 399

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

12 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

2 000 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 22 4134

عتاد المعلوميات والبرامج 30 

10 000 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

16 000 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

2 000 000 دراسات معلومياتية 35 453

200 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 40 363

1 000 000 مصاريف ملء المطفآت 50 369

600 000 شراء مواد البناء 60 32

500 000 مبيدات الحشرات و الطفيليات الحيوانية و النباتية 70 364

24 500 000 مصاريف نقل و مناولةالمعدات واألثاث والوثائق 80 4213

نفقات مختلفة 90

1 000 000 شراء وإعداد األشرطة 91 394

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 92 584

127 100 000 مجموع المشروع : 10 

تدبير الموارد 20 360

رسوم وإتاوات 10 

12 940 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

8 000 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 12 434

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 13 435

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 14 433

3 000 000 مستحقات الماء 15 333
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.06.000 وزارة العدل 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

5 000 000 مستحقات الكهرباء 16 332

حظيرة السيارات 20 

2 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 21 4131

4 000 000 شراء الوقود والزيوت 22 331

800 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 23 25

1 700 000 مصاريف تأمين السيارات 24 4931

--- اكتراء السيارات 25 4421

--- الفحص التقني للعربات والسيارات 26 4131

نقل وتنقل 30 

4 012 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 31 4211

6 000 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 32 4212

1 500 000 تعويضات كيلومترية 33 4214

12 400 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 34 4221

4 000 000 تعويضات المهمة بالخارج 35 4222

400 000 مصاريف نقل المبعوثين األجانب 36 4219

200 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 37 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 38 4219

تواصل 40 

--- شراء أشرطة للصور االشعاعية ومواد التحميض 41 359

300 000 شراء الهدايا المقدمة للوفود األجنبية 42 499

نفقات مختلفة 50 

3 000 000 لباس 51 342

200 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 52 471

1 419 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 53 471

3 000 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

3 000 000 اشتراك وتوثيق 55 352

350 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 56 336

50 000 شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 57 331

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 58 459

1 320 100 تأمين المحاسبين 59 4932

850 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 60 573

تداريب و تكوين 70 

10 000 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 71 454

--- مصاريف النقل للتدريب االستكمالي داخل المغرب 72 4211

3 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 73 4221

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 74 121

--- اشتراك وتوثيق 75 352

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمى و التربوى 76 4134

85



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.06.000 وزارة العدل 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

500 000 مصاريف الترجمة والتفسير 77 459

إعانة 80 

30 000 000 إعانة التسيير للمعهد العالي للقضاء 81 5511

--- إعانة لفائدة االعمال االجتماعية للموظفين لتحمل مصاريف التكوين 82 573

4 500 000 إعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لألعمال اإلجتماعية لقضاة وموظفي العدل  83 573

1 000 000 إعانة للجمعيات والوداديات المهنية لقضاة وموظفي وزارة العدل 84 571

--- إعانة لفائدة الجمعيات الحقوقية الغير الحكومية 85 572

دراسات وتنمية 90 

--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 91 452

1 000 000 استشارات و خبرة 92 459

--- تكوين ومساعدة تقنية 93 454

--- مصاريف برمجة وتقييم المشاريع 94 459

129 441 600 مجموع المشروع : 20 

مساهمة 30 360

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 10 5512

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 20 54

600 000 دفع لفائدة الوكالة المغربية للتعاون الدولي 30 5513

600 000 مجموع المشروع : 30 

تدبير الربائد 40 360

500 000 صيانة وحفظ الربائد 10 419

500 000 مصاريف الطبع والرقمنة 20 499

1 000 000 مجموع المشروع : 40 

258 141 600 مجموع الجهة : 00

258 141 600 مجموع البرنامج : 300

نجاعة اإلدارة القضائية 301

المصالح المشتركة 00

أداء المحاكم في الميدان المدني 10 330

100 000 مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 10 499

رسوم وإتاوات 20 

4 000 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

4 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 22 431

2 000 000 مستحقات الماء 23 333

2 000 000 مستحقات الكهرباء 24 332

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 30 

10 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

3 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.06.000 وزارة العدل 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مصاريف قضائية 50 

3 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 51 584

إعانة 60 

300 000 إعانة التسيير لمركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 61 5512

1 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات الحقوقية الغير الحكومية 62 572

29 400 000 مجموع المشروع : 10 

أداء المحاكم في الميدان الجنائي 20 330

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 10 499

5 560 000 التعويض المستحق للمفوظين القضائيين في الميدان الجنائي 20 119

رسوم وإتاوات 30 

4 000 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 31 434

4 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 32 431

2 000 000 مستحقات الماء 33 333

2 000 000 مستحقات الكهرباء 34 332

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 40 

6 304 900 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 41 351

نقل وتنقل 50 

3 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 51 4221

8 229 500 مصاريف القضاء الجنائي 60 00

--- إعانة لفائدة المرصد الوطني لإلجرام 70 553

1 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات الحقوقية الغير الحكومية 80 572

36 094 400 مجموع المشروع : 20 

الولوج إلى القانون والعدالة 30 330

15 000 000 مصاريف المساعدة القضائية 10 459

15 000 000 مجموع المشروع : 30 

مشروع تعزيز الفعالية القضائية في خدمة المواطن "محكمتي" (البنك الدولي 40 330

دراسات 10 

--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 11 452

--- استشارات و خبرة 12 459

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

--- تعويضات المهمة بالخارج 30 4222

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 40 471

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 50 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 60 4212

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 70 461

--- شراء لوازم معلومياتية 80 353

--- شراء لوازم المكتب 90 351

مجموع المشروع : 40 
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الفصل : 1.2.1.2.0.06.000 وزارة العدل 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مشروع "عدل" لتعزيز قضاء القرب (التعاون المغربي االسباني 50 330

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 20 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 30 461

--- تعويضات المهمة بالخارج 40 4222

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 50 4221

--- استشارات و خبرة 60 459

--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 70 452

--- مصاريف برمجة وتقييم المشاريع 80 459

--- تكوين ومساعدة تقنية 90 454

مجموع المشروع : 50 

80 494 400 مجموع الجهة : 00

80 494 400 مجموع البرنامج : 301

تحديث المنظومة القضائية والقانونية 302

المصالح المشتركة 00

األداء التشريعي والتنظيمي 10 330

500 000 مصاريف النشر والطبع و أشغال السحب 10 351

رسوم وإتاوات 20 

4 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

2 000 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 30 

200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

3 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

2 000 000 مصاريف البروتوكوالت وتنظيم التظاهرات 50 459

4 658 000 اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 60 591

دراسات وتنمية 70 

--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 71 452

--- استشارات و خبرة 72 459

--- تكوين ومساعدة تقنية 73 454

--- مصاريف برمجة وتقييم المشاريع 74 459

16 358 000 مجموع المشروع : 10 

المحكمة الرقمية 20 330

رسوم وإتاوات 10 

4 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

10 000 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 12 434

عتاد المعلوميات والبرامج 20 

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 21 353

88



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.06.000 وزارة العدل 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 22 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني 23 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 24 4132

نقل وتنقل 30 

3 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 31 4221

17 000 000 مجموع المشروع : 20 

برنامج التعاون المغربي االوروبي ميدا 30 330

--- مصاريف تنظيم التظاهرات 10 459

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

مجموع المشروع : 30 

33 358 000 مجموع الجهة : 00

33 358 000 مجموع البرنامج : 302

تعزيز الحقوق والحريات 303

المصالح المشتركة 00

حماية حقوق المعتقلين 10 330

رسوم وإتاوات 10 

4 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

1 000 000 مستحقات الماء 12 333

1 000 000 مستحقات الكهرباء 13 332

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

نقل وتنقل 30 

3 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 31 4221

إعانات 40 

--- إعانة لفائدة الجمعيات الحقوقية الغير الحكومية 41 572

9 000 000 مجموع المشروع : 10 

االعتقال االحتياطي 20 330

رسوم وإتاوات 10 

4 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

1 000 000 مستحقات الماء 12 333

1 000 000 مستحقات الكهرباء 13 332

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

نقل وتنقل 30 

3 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 31 4221
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الفصل : 1.2.1.2.0.06.000 وزارة العدل 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إعانات 40 

--- إعانة لفائدة الجمعيات الحقوقية الغير الحكومية 41 572

9 000 000 مجموع المشروع : 20 

18 000 000 مجموع الجهة : 00

18 000 000 مجموع البرنامج : 303

389 994 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.06.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المواكبة والقيادة 300

المصالح المشتركة 00

البنية التحتية 10 

توسيع وتجهيز مقر الوزارة 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

--- 7 000 000 دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- 30 000 000 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

--- 30 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- 13 343 461 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

عتاد تقني 60 

--- --- شراء عتاد تقني 61 846

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  62 84

شراء السيارات 70 

--- --- شراء سيارات نفعية 71 86

--- --- شراء السيارات السياحية 72 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 73 8513

دراسات و عتاد ولوازم تقنية ومعلوماتية 80 

--- 6 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 81 845

--- --- شراء آالت متنقلة 90 8511

86 343 461 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز محاكم االستئناف األخرى 12 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- 2 000 000 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

2 000 000 مجموع المشروع : 12 

باء وتجهيز محكمة النقض 13 360

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

مجموع المشروع : 13 

دعم شعبة القضاء األسري بالمحاكم اإلبتدائية 14 360

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

مجموع المشروع : 14 

بناء وتجهيز المحاكم اإلبتدائية األخرى 15 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

مجموع المشروع : 15 

بناء وتجهيز مراكز القضاة المقيمين 16 360

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

مجموع المشروع : 16 

بناء و تجهيز مراكز األرشيف 17 360

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

10 000 000 10 842 061 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد تقني و الكتروني 50 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء آالت إلتالف األرشيف 80 849

10 000 000 10 842 061 مجموع المشروع : 17 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تزويد الخزانات 18 330

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

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

مجموع المشروع : 18 

شبابيك لإلعالم القضائي والشكايات 19 330

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

مجموع المشروع : 19 

أمان المباني اإلدارية 20 360

--- --- وضع نظم المراقبة عن بعد 10 872

--- --- شراء عتاد الرصد لحماية األشخاص  20 849

مجموع المشروع : 20 

معامل الهيئات المهنية ومستودع السيارات 30 360

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 40 881

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

مجموع المشروع : 30 

دراسات وأبحاث 40 360

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

مجموع المشروع : 40 

التنمية القروية 50 360

--- --- دفع لفائدة صندوق التنمية القروية 10 74

مجموع المشروع : 50 

تكوين 60 360

--- --- شراء العتاد 10 86

مجموع المشروع : 60 

مساهمة 70 360

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

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

مجموع المشروع : 70 

10 000 000 99 185 522 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811
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الفصل : 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

5 000 000 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- 175 439 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

15 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

20 000 000 175 439 مجموع المشروع : 11 

انجاز المحكمة االبتدائية ومحكمة قضاء األسرة بطنجة 12 330

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

30 000 000 50 175 439 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

30 000 000 50 175 439 مجموع المشروع : 12 

50 000 000 50 350 878 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

8 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

12 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

12 000 008 مجموع المشروع : 11 

انجاز مركز القاضي المقيم بجرادة 12 330

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

10 000 000 25 500 000 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

10 000 000 25 500 000 مجموع المشروع : 12 

22 000 008 25 500 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

6 000 000 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

10 000 000 24 151 400 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

14 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

30 000 000 24 151 400 مجموع المشروع : 11 

30 000 000 24 151 400 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

2 000 000 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

10 000 000 1 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

12 000 000 1 000 000 مجموع المشروع : 11 

بناء و تجهيز المعهد العالي للقضاء 12 360

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 70 849

مجموع المشروع : 12 

مساهمة 13 360

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المعهد العالي للقضاء 10 7511

مجموع المشروع : 13 

12 000 000 1 000 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

6 000 000 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- 6 500 000 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

14 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

20 000 000 6 500 000 مجموع المشروع : 11 

20 000 000 6 500 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

10 000 000 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- 6 000 000 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

22 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

32 000 000 6 000 000 مجموع المشروع : 11 

32 000 000 6 000 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

10 000 000 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

10 000 000 40 000 000 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

17 999 992 --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

37 999 992 40 000 000 مجموع المشروع : 11 

37 999 992 40 000 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

8 000 000 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

12 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

20 000 000 مجموع المشروع : 11 

20 000 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- 10 000 000 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

10 000 000 مجموع المشروع : 11 

10 000 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

5 000 000 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- 781 100 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

15 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

20 000 000 781 100 مجموع المشروع : 11 

انجاز محكمة االستئناف بكلميم 12 330

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

30 000 000 32 781 100 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

30 000 000 32 781 100 مجموع المشروع : 12 

50 000 000 33 562 200 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

2 000 000 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

6 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

8 000 000 مجموع المشروع : 11 

8 000 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

البنية التحتية 10 

بناء و تجهيز المباني اإلدارية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

2 000 000 --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 20 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 30 8211

6 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  70 84

8 000 000 مجموع المشروع : 11 

8 000 000 مجموع الجهة : 12

300 000 000 296 250 000 مجموع البرنامج : 300

نجاعة اإلدارة القضائية 301

المصالح المشتركة 00

أداء المحاكم في الميدان المدني 10 

تحسين جودة وآجال القرارات (برنامج البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة 
للتنمية 11 330

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

مجموع المشروع : 11 

دعم المحاكم التجارية 12 330

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

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

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

مجموع المشروع : 12 

تقوية القدرة التواصلية للوزارة 13 330

--- 3 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

3 000 000 مجموع المشروع : 13 

دعم خلية تدبير المشروع 14 360

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

98



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

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

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

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

مجموع المشروع : 14 

تكوين 15 360

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 15 

مساهمة 16 360

--- --- مساهمة في مشروع دعم برنامج األمم المتحدة للتنمية لفائدة محكمة النقض 10 7111

مجموع المشروع : 16 

أداء المحاكم في الميدان الجنائي 20 

تحسين جودة وآجال القرارات (برنامج البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة 
للتنمية 21 330

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

مجموع المشروع : 21 

دعم المحاكم التجارية 22 330

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

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

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

مجموع المشروع : 22 

تقوية القدرة التواصلية للوزارة 23 330

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

مجموع المشروع : 23 

دعم خلية تدبير المشروع 24 360

--- --- شراء عتاد تقني 10 84

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

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

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

مجموع المشروع : 24 

تكوين 25 360

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 25 

مساهمة 26 360

--- --- مساهمة في مشروع دعم برنامج األمم المتحدة للتنمية لفائدة محكمة النقض 10 7111

مجموع المشروع : 26 

مشروع تعزيز الفعالية القضائية في خدمة المواطن "محكمتي" (البنك 
الدولي 30 

تحسين فعالية المحاكم 31 330

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 11 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

عتاد وتأثيت 30 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  32 84

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

مجموع المشروع : 31 

تاهيل قدرات التخطيط االستراتيجي والتدبير 32 330

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 11 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

عتاد وتأثيت 30 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  32 84

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

مجموع المشروع : 32 

تدبير وتتبع وتقييم المشروع 33 330

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

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

مجموع المشروع : 33 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مشروع "عدل" لتعزيز قضاء القرب (التعاون المغربي االسباني 40 330

--- --- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 10 889

--- --- مصاريف التكوين والتدريب واالستشارة والمساعدة 20 889

--- --- مساعدة تقنية 30 889

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

مجموع المشروع : 40 

3 000 000 مجموع الجهة : 00

3 000 000 مجموع البرنامج : 301

تحديث المنظومة القضائية والقانونية 302

المصالح المشتركة 00

المحكمة الرقمية 10 

معلوميات 11 360

تجهيز معلومياتي 10 

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

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 20 879

مجموع المشروع : 11 

تحديث اإلدارة والتواصل( برنامج ميدا 20 

إدخال المعلوميات للمحاكم 21 330

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

شراء السيارات 40 

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

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

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

مجموع المشروع : 21 

بناء و تجهيز مراكز األرشيف 22 360

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد تقني و الكتروني 40 84

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

--- --- شراء األراضي 60 811

مجموع المشروع : 22 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

األرشيف اإللكتروني 23 360

--- --- شراء عتاد تقني و الكتروني 10 84

مجموع المشروع : 23 

تكوين 24 360

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 10 849

مجموع المشروع : 24 

تزويد الخزانات 25 360

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

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

مجموع المشروع : 25 

قاعدة للمعطيات القانونية والقضائية 26 330

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

مجموع المشروع : 26 

شبابيك لإلعالم القضائي والشكايات 27 330

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

مجموع المشروع : 27 

دعم خلية تدبير المشروع 28 360

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

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

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء السيارات النفعية 40 8511

مجموع المشروع : 28 

مجموع الجهة : 00

مجموع البرنامج : 302

300 000 000 299 250 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.06.000
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قانون المالية لسنة 2019 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

ميزانية التسيير

2 197 919 000 الموظفون و األعوان.................................

1 408 000 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

430 000 000 اعتمادات األداء.......................................

20 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

العمل الديبلوماسي وإشعاع المغرب 108

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

1 000 422 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

332 000 000 التعويضات اليومية لالقامة في الخارج 20 1229

334 800 000 أجور وتعويضات دائمة لألعوان المحليين 30 112

136 000 000 مساهمة في أنظمة الضمان االجتماعى لفائدة المستخدمين المؤقتين واألعوان المحليين 40 132

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

--- تعويض عن التعيين لفائدة السفراء 51 1229

40 000 000 مصاريف التمثيل الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية 52 1229

10 000 000 إرجاع مصاريف السكن لفائدة نواب السفراء 53 1229

55 000 000 إرجاع مصاريف التمدرس لفائدة األعوان العاملين بالخارج 54 1229

90 000 000 التأمين الصحي لألعوان الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ودوي حقوقهم 60 4932

300 000 تعويضات استثنائية لدعم انخراط المملكة المغربية باألمم المتحدة  70 121

1 998 522 000 مجموع المشروع : 10 

1 998 522 000 مجموع الجهة : 00

1 998 522 000 مجموع البرنامج : 108

دعم وقيادة 120

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

157 000 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

--- أجور المستخدمين المياومين 23 113

--- أجرة متطوعي كتائب السالم 30 119

20 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 60 

20 000 تعويض عن التنصيب 61 1229

6 132 000 تعويضات خاصة عن مصاريف التمثيل لألطر المعينين في مناصب المسؤولية بالمصالح 
المركزية 62 1229

تعويضات عن االخطار واالعباء 70 

4 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 71 125

2 000 تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 72 124

615 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 80 1221

163 793 000 مجموع المشروع : 10 

163 793 000 مجموع الجهة : 00

163 793 000 مجموع البرنامج : 120
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

قيادة وحكامة 160

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

31 114 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

--- أجور المستخدمين المياومين 23 113

4 000 000 أجور وتعويضات دائمة لألعوان المحليين 30 112

490 000 مساهمة في أنظمة الضمان االجتماعى لفائدة المستخدمين المؤقتين واألعوان المحليين 40 132

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 50 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 60 

--- تعويض عن التنصيب 61 1229

تعويضات عن االخطار واالعباء 70 

--- تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 71 125

--- تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 72 124

--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 80 1221

35 604 000 مجموع المشروع : 10 

35 604 000 مجموع الجهة : 00

35 604 000 مجموع البرنامج : 160

2 197 919 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.07.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

العمل الديبلوماسي وإشعاع المغرب 108

المصالح المشتركة 00

العالقات الثنائية والمتعددة األطراف 10 113

مصاريف متعلقة بالمساهمة واإلكتتاب في المنظمات الدولية ـ اكتتابات إلزامية 10 

27 000 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب 11 591

70 000 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج 12 591

247 000 000 مساهمة المملكة المغربية في االتحاد اإلفريقي 13 592

مصاريف اإلقامة في اطار المهمات ومصاريف التمثيل لبعثات المغرب في الندوات ولدى لهيئات 
الدولية 20 

4 100 000 تعويضات المهمة بالخارج 21 4222

4 300 000 مصاريف المهمات للبعثات المغربية إلى المؤتمرات والهيئات الدولية 22 4222

2 000 000 مصاريف التمثيل للبعثات المغربية إلى المؤتمرات والهيآت الدولية 23 1229

21 000 000 مصاريف النقل ومصاريف المهمة بالخارج 24 4212

375 400 000 مجموع المشروع : 10 

النموذج المغربي، صورة المغرب بالخارج ودعم اليبلوماسية الموازية 20 113

مصاريف متعلقة ببرنامج النهوض بالعمل الديبلوماسي 10 

--- إعانة للجمعيات والهيئات العاملة في مجال العمل الديبلوماسي بالمغرب والخارج  11 572

800 000 جوائز ومكافآت ثقافية واقتصادية 12 589

5 100 000 مصاريف نقل المستشارين من وإلى المغرب أو من و إلى دول أخرى أو داخل البلد 13 4212

--- دفع لفائدة الوكالة المغربية للتعاون الدولي 14 5513

مصاريف متعلقة بتنظيم التظاهلرات والمؤتمرات والندوات والمنتديات 20 

13 500 000 الفندقة واإليواء واإلطعام ومصاريف االستقبال والهدايا للدبلوماسيين 21 4711

4 000 000 أتعاب 22 455

3 000 000 اكتراء السيارات 23 4421

1 200 000 اكتراء قاعات االجتماعات 24 4414

2 000 000 مصاريف األعمال واللقاءات التحضيرية  25 454

3 000 000 مصاريف الطبع والنشر والترجمة واإلعالن 26 461

--- اكتراء العتاد واألثاث 27 4424

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 28 351

32 600 000 مجموع المشروع : 20 

دعم األمانة الدائمة للمؤتمر الوزاري للدول اإلفريقية المجاورة لألطلسي 30 113

1 000 000 مصاريف نقل المستشارين من وإلى المغرب أو من و إلى دول أخرى أو داخل البلد 10 4212

--- الفندقة واإليواء واإلطعام ومصاريف االستقبال والهدايا للدبلوماسيين 20 4711

500 000 أتعاب 30 455

--- اكتراء السيارات 40 4421

--- مصاريف األعمال واللقاءات التحضيرية  50 454

500 000 مصاريف الطبع والنشر والترجمة واإلعالن 60 461

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 70 351

2 000 000 مجموع المشروع : 30 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم تطبيق اتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية واالتحاد األوروبي 40 113

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث والعتاد 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 35 4133

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 36 845

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- مصاريف تأمين السيارات 43 4931

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 44 25

نقل وتنقل 50 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

نفقات مختلفة 60 

--- طبع ومصاريف النشر والترجمة واإلعالن 62 461

--- اشتراك وتوثيق 63 352

--- شراء المحروقات والغاز 64 334

--- مصاريف بنكية 65 69

--- دراسات تقنية 66 452

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 67 471

مجموع المشروع : 40 

410 000 000 مجموع الجهة : 00

410 000 000 مجموع البرنامج : 108
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الشؤون القنصلية واالجتماعية 109

المصالح المشتركة 00

الخدمات القنصلية 10 113

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 10 5512

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 20 54

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 00

مجموع البرنامج : 109

دعم وقيادة 120

المصالح المشتركة 00

تدبير البعثات الديبلوماسية والقنصلية 10 113

رسوم وإتاوات 10 

21 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

2 000 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 12 434

6 500 000 مستحقات الماء 13 333

20 000 000 مستحقات الكهرباء 14 332

نفقات مختلفة 20 

14 500 000 الفندقة واإليواء واإلطعام ومصاريف االستقبال والهدايا للدبلوماسيين 21 4711

12 000 000 شراء المحروقات والغاز 22 334

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 23 872

76 000 000 مجموع المشروع : 10 

تدبير الوسائل والموارد 20 160

تحمالت عقارية 10 

2 300 000 ضرائب ورسوم 11 2

211 000 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

19 500 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

--- رسوم و مستحقات الجمارك 15 22

--- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 16 889

--- مصاريف اإلعالن 17 461

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 18 4132

رسوم وإتاوات 20 

10 150 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

200 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

2 000 000 مستحقات الماء 23 333

1 000 000 مستحقات الكهرباء 24 332

3 700 000 مصاريف بنكية 25 69
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

15 860 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

3 000 000 صيانة وإصالح األثاث والعتاد 33 4134

1 500 000 اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 35 844

200 000 شراء وتركيب األثاث والعتاد 36 849

6 800 000 مصاريف الطبع والنشر والترجمة والترجمة الفورية واإلعالن 37 461

6 700 000 اشتراك وتوثيق 38 352

حظيرة السيارات 40 

6 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

8 300 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

7 500 000 مصاريف تأمين السيارات 43 4931

700 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 44 25

1 000 000 مصاريف المرور في الطرق السيارة والولوج إلى المناطق الحضرية 45 499

7 500 000 اكتراء السيارات 46 4421

600 000 شراء المحروقات والغاز 47 334

نقل وتنقل 50 

350 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

15 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 52 4221

22 000 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد والحقيبة الدبلوماسية 53 4213

35 000 000 مصاريف نقل الموظفين العاملين بالخارج في حاالت اإلجازات اإلدارية أو االنتقال إلى الخارج أو 
االنتقال من مركز إلى آخر أو االنتقال إلى اإلدارة المركزية أو 54 4212

35 000 000 تعويض جزافي لتغيير المقر ( مصاريف ترحيل األثاث لألعوان المنقلين) 55 4213

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 56 4211

مصاريف متعلقة بالتكوين المستمر للموظفين 60 

2 300 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 61 454

1 150 000 تداريب و تكوين 62 454

550 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 63 121

--- مصاريف إيواء وتغدية المتدربين 64 471

--- مصاريف نقل المستشارين في الخارج 65 4212

--- مصاريف وتكاليف التكوين الخاص 66 454

مصاريف التدابير والتكوين المتعلقة باألكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية 70 

200 000 أتعاب الخبراء والمستشارين واألساتذة 71 455

--- تعويضات إقامة الخبراء والمستشارين األجانب في المغرب 72 4711

--- مصاريف التأطير 73 129

200 000 نقل المتدربين إلى الخارج 74 4212

100 000 مصاريف نقل المتدربين داخل المملكة 75 4211

100 000 تعويضات المهمة للمتدربين بالخارج 76 4422
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 80 

1 300 000 لباس 81 342

1 000 000 دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 82 452

6 000 000 أتعاب 83 455

19 000 000 الفندقة واإليواء واإلطعام ومصاريف االستقبال والهدايا للدبلوماسيين 84 4711

18 600 000 مصاريف االمن والمراقبة والحراسة وتنظيف البنايات اإلدارية 85 499

1 300 000 صيانة المساحات الخضراء 86 419

2 500 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 87 584

--- مصاريف 88 919

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

مساعدة وأعمال اجتماعية 90 

1 140 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 91 573

15 500 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 92 573

1 000 000 إسعافات للمواطنين بالخارج وإعادة الى الوطن 93 492

495 000 000 مجموع المشروع : 20 

تحديث نظم المعلومات 30 160

1 000 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 10 4133

1 000 000 شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 20 353

9 000 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 30 4133

1 000 000 دراسات معلومياتية 40 453

12 000 000 مجموع المشروع : 30 

583 000 000 مجموع الجهة : 00

583 000 000 مجموع البرنامج : 120

مغاربة العالم 112

المصالح المشتركة 00

دعم لفائدة المجموعات المعوزة 10

دعم اجتماعي لفائدة المجموعات المعوزة 11 160

29 000 000 إسعافات للمواطنين وإعادة الى الوطن 10 492

3 500 000 مساعدة قانونية 20 459

32 500 000 مجموع المشروع : 11 

دعم تربوي لفائدة المجموعات المعوزة 12 160

1 500 000 شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات 10 352

3 000 000 دعم تمدرس أبناء المغاربة المعوزين القاطنين بالخارج 20 589

4 500 000 مجموع المشروع : 12 

تواصل وتحسيس 20 160

1 200 000 مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 10 461

2 000 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

7 000 000 شراء مواد البث السمعي البصري 40 394

1 800 000 مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 50 461

800 000 اشتراك وتوثيق 60 352

--- مصاريف تنظيم اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج 70 459

12 800 000 مجموع المشروع : 20 

برنامج التكوين المهني لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج  30 113

500 000 نقل المشاركين 10 4211

500 000 مجموع المشروع : 30 

تنظيم الجامعات الصيفية والمخيمات لفائدة الجالية المغربية بالخارج  40

تنظيم المخيمات لفائدة الجالية المغربية بالخارج  41 160

2 500 000 نقل المشاركين 10 4211

2 500 000 مجموع المشروع : 41 

تنظيم الجامعات الصيفية 42 160

3 000 000 مصاريف التكوين 10 454

3 000 000 نقل المشاركين 20 4211

6 000 000 مجموع المشروع : 42 

دعم وإنعاش األنشطة الثقافية 50 160

1 000 000 مصاريف اإلستقباالت و المناسبات الرسمية و تنظيم المهرجانات 10 472

2 000 000 نقل المشاركين 20 4211

1 000 000 مصاريف اإلقامة واإلطعام 30 471

200 000 اكتراء العتاد واألثاث 40 4424

--- مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 50 461

1 000 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 60 471

2 000 000 شراء الفرجات 70 499

--- اشتراك وتوثيق 80 352

--- شراء مواد البث السمعي البصري 90 394

7 200 000 مجموع المشروع : 50 

المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج 60 113

--- مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 10 461

--- اشتراك وتوثيق 20 352

مجموع المشروع : 60 

تجهيز المراكز الثقافية 70 160

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 10 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

1 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 12 845

400 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 13 351

500 000 شراء عتاد تقني 14 846

1 000 000 مصاريف التأمين 15 4932
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الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء التحف الفنية  16 399

400 000 شراء عتاد العرض 17 849

600 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع 18 461

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 19 461

500 000 أتعاب 20 455

4 400 000 مجموع المشروع : 70 

تقوية وتحسين قدرات الجمعيات 80 160

200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

200 000 مجموع المشروع : 80 

تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج 90 113

200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

200 000 مجموع المشروع : 90 

70 800 000 مجموع الجهة : 00

70 800 000 مجموع البرنامج : 112

الهجرة واللجوء 113

المصالح المشتركة 00

إتصال و توعية 10 160

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

--- شراء مواد البث السمعي البصري 20 394

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 30 461

--- اشتراك وتوثيق 40 352

100 000 نقل المشاركين 50 4211

--- مصاريف اإلقامة واإلطعام 60 471

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

100 000 مجموع المشروع : 10 

دعم وإنعاش األنشطة الثقافية والتربوية لفائدة المهاجرين 20 160

--- شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات 10 352

--- شراء الفرجات 20 499

--- مصاريف اإلستقباالت و المناسبات الرسمية و تنظيم المهرجانات 30 472

--- اكتراء العتاد واألثاث 40 4424

--- مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 50 461

100 000 إعانة لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الهجرة 60 572

100 000 مجموع المشروع : 20 

200 000 مجموع الجهة : 00

200 000 مجموع البرنامج : 113
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الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

قيادة وحكامة 160

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

800 000 ضرائب ورسوم 11 2

6 000 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- مصاريف تأمين البنايات اإلدارية 13 4932

1 500 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

600 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

6 000 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- مصاريف الجمارك 17 22

--- مصاريف نقل مواد البناء 18 4219

--- مصاريف رخصة البناء 19 499

رسوم وإتاوات 20 

2 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

2 000 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

500 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

2 000 000 مستحقات الماء 24 333

2 000 000 مستحقات الكهرباء 25 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

1 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

800 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

260 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

400 000 اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

600 000 اكتراء األروقة 35 4414

600 000 اكتراء قاعات المحاضرات 36 4414

200 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 37 399

عتاد تقني ومعلومياتي 40 

750 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 41 353

100 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 42 4132

600 000 صيانة وإصالح العتاد المعلوماتي وتحيين المنظومات المعلوماتية 43 4133

50 000 قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 44 373

500 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 45 844

50 000 صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 46 4132

400 000 شراء عتاد تقني 47 846

400 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 48 845

200 000 اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 49 4423
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الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حظيرة السيارات 50 

600 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

900 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

200 000 اكتراء السيارات 53 4421

240 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 54 25

150 000 مصاريف تأمين السيارات 55 4931

نقل وتنقل 60 

200 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

200 000 مصاريف النقل الجوي داخل المملكة 62 4211

950 000 تعويضات المهمة بالخارج 63 4222

1 300 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 64 4212

5 200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 65 4221

2 500 000 نقل المغاربة المقيمين بالخارج 66 4212

200 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 67 4213

--- نقل مواد الصناعة التقليدية والكتب و المؤلفات  68 4219

--- تعويضات كيلومترية 69 4214

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 70 

7 000 000 الفندقة واإليواء واإلطعام ومصاريف االستقبال والهدايا للدبلوماسيين 71 4711

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 72 472

مصاريف اإلقامة في اطار المهمات ومصاريف التمثيل لبعثات المغرب في الندوات ولدى لهيئات 
الدولية 80 

--- تعويضات المهمة بالخارج 81 4222

--- مصاريف المهمات للبعثات المغربية إلى المؤتمرات والهيئات الدولية 82 4222

--- مصاريف نقل البعثات المغربية إلى المؤتمرات والهيئات الدولية 83 4212

نفقات مختلفة 90 

50 000 لباس 91 342

2 000 000 مصاريف الطبع والنشر والترجمة واإلعالن 92 461

400 000 اشتراك وتوثيق 93 352

--- شراء المحروقات والغاز 94 334

100 000 تحميض وسحب 95 499

150 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 96 328

150 000 مصنوعات رصاصية و لوازم صحية 97 327

150 000 خردوات 98 392

600 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 99 584

53 750 000 مجموع المشروع : 10 

مساعدة للجمعيات العاملة لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج ودعم الهجرة 20 160

246 550 000 إعانة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج 10 571

2 700 000 إعانة لفائدة دار الثقافات المغربيةالفالمانية ببريكسيل 20 571

--- إسعافات للمواطنين بالخارج وإعادة الى الوطن 30 492
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الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات األطباء المكلفين بالفحوص الطبية 40 455

--- اسعاف للمعوزين 50 492

--- إعانة لفائدة مؤسسة المركز الثقافي المغربي بباريس 60 572

249 250 000 مجموع المشروع : 20 

ترتيب الندوات والمنتديات 30 160

4 000 000 نقل المشاركين 10 4211

2 000 000 الفندقة واإليواء واإلطعام ومصاريف االستقبال والهدايا للدبلوماسيين 20 4711

--- مصاريف ايواء المؤطرين(عملية المرور 30 471

--- مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 40 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 50 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 60 454

--- اشتراك وتوثيق 70 352

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 80

--- أتعاب 81 455

--- مساعدة تقنية واستشارات 82 452

--- مصاريف اإلقامة واإلطعام 90 471

6 000 000 مجموع المشروع : 30 

مساعدات وأعمال إجتماعية 40 160

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

1 000 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 30 584

1 000 000 مجموع المشروع : 40 

مساهمة لفائدة الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين 
بالخارج وشؤون الهجرة 50 160

30 000 000 دفع لفائدة الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج 
وشؤون الهجرة 10 54

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 20 5512

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 30 54

30 000 000 مجموع المشروع : 50 

اإلدماج والنهوض بالمجال اإلجتماعي و الثقافي  60 160

--- مصاريف اإلستقباالت و المناسبات الرسمية و تنظيم المهرجانات 10 472

400 000 نقل المشاركين 20 4211

--- مصاريف اإلقامة واإلطعام 30 471

--- أتعاب التأطير 40 455

--- الفندقة واإليواء واإلطعام ومصاريف االستقبال والهدايا للدبلوماسيين 50 4711

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 60 461

--- دعم تمدرس أبناء المغاربة المعوزين القاطنين بالخارج 70 589

--- شراء عتاد تعليمي وتربوي 80 849
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الفصل : 1.2.1.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات 90 352

400 000 مجموع المشروع : 60 

تحسيس و شراكة 70 160

--- مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 10 461

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- شراء مواد البث السمعي البصري 40 394

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 50 461

نفقات مختلفة لالستغالل المعلومياتي 60

300 000 مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 61 4423

400 000 صيانة مواقع الويب 62 4133

600 000 دراسات معلومياتية 63 453

400 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 80 459

400 000 شراء الكتب والوثائق 90 352

2 100 000 مجموع المشروع : 70 

تحديث تسيير الموارد البشرية 80 160

500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

1 000 000 دراسات عامة حول الموارد البشرية 20 451

1 500 000 مجموع المشروع : 80 

344 000 000 مجموع الجهة : 00

344 000 000 مجموع البرنامج : 160

1 408 000 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.07.000
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الفصل : 1.2.2.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

العمل الديبلوماسي وإشعاع المغرب 108

المصالح المشتركة 00

النموذج المغربي، صورة المغرب بالخارج ودعم اليبلوماسية الموازية 10 113

مصاريف متعلقة ببرنامج النهوض بالعمل الديبلوماسي 10 

--- 6 300 000 إعانة للجمعيات والهيئات العاملة في مجال العمل الديبلوماسي في المغرب 
والخارج  11 771

6 300 000 مجموع المشروع : 10 

6 300 000 مجموع الجهة : 00

6 300 000 مجموع البرنامج : 108

الشؤون القنصلية واالجتماعية 109

المصالح المشتركة 00

الخدمات القنصلية 10 113

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

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

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 00

مجموع البرنامج : 109

دعم وقيادة 120

المصالح المشتركة 00

تدبير البعثات الديبلوماسية والقنصلية 10 113

إنجازات عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء األراضي للقنصليات واإلقامات 12 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 13 813

--- --- شراء مقر اإلقامات 14 813

--- --- شراء مقر القنصليات 15 813

--- --- بناء اإلقامات ومقرات القنصليات والسفارات وتحمالت تابعة  16 8212

--- --- تشييد بناية إدارية بجدة 17 8211

--- --- تشييد بناية إدارية بواشنطن 18 8211

تشييد البنايات االدارية 20 

--- --- بناء مقر السفارة بواشنطن وتحمالت تابعة 21 8211

--- --- بناء مركب دبلوماسي بأبو ظبي وتحمالت تابعة 22 8211

--- --- بناء قنصلية وإقامة بإسالم أباد وتحمالت تابعة 23 8211

--- 6 000 000 بناء مركب دبلوماسي بنواكشوط وتحمالت تابعة  24 8211

--- --- بناء مركب دبلوماسي بليبروفيل وتحمالت تابعة  25 8211

--- 30 000 000 بناء مركب دبلوماسي بماالبو وتحمالت تابعة  26 8211

--- 24 000 000 بناء مركب دبلوماسي بكينشاسا وتحمالت تابعة 27 8211

--- --- بناء مركب دبلوماسي بواكادوكو وتحمالت تابعة  28 8211

--- --- بناء مركب دبلوماسي ببماكو وتحمالت تابعة 29 8211
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الفصل : 1.2.2.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء المركبات الديبلوماسية 30

--- 10 000 000 بناء مركب دبلوماسي بأبيدجان وتحمالت تابعة 31 8211

--- --- بناء مركب دبلوماسي بنيامي وتحمالت تابعة 32 8211

--- 24 000 000 بناء مركب دبلوماسي بكوتونو وتحمالت تابعة 33 8211

--- 34 000 000 بناء مركب دبلوماسي بالمنامة وتحمالت تابعة 34 8211

--- 10 000 000 بناء مقر السفارة بأنقرة وتحمالت تابعة 35 8211

نفقات متعلقة بتجهيز البعثات الدبلوماسية والقنصلية 40 

--- 26 500 000 شراء وتركيب األثاث والعتاد 41 849

--- --- الة أرقام ومذياع 42 844

--- 2 000 000 شراء وتركيب عتاد اإلتصاالت 43 849

--- 5 000 000 عتاد أمني 44 844

--- 7 000 000 شراء السيارات السياحية 45 8512

--- 75 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- 4 250 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 60 881

--- 7 250 000 أتعاب أشغال التهيئة والبناء 70 889

--- --- أشغال تهيئة إقامة سفير المملكة المغربية بباريس 80 872

265 000 000 مجموع المشروع : 10 

تدبير الوسائل والموارد 20 160

إنجازات عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

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

تشييد البنايات االدارية 20 

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 21 8211

--- --- األشغال التكميلية 22 8211

--- --- األشغال المتخصصة 23 8211

--- --- بناء األكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية 24 8211

--- --- مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 25 889

مصاريف متعلقة بتجهيز المصلحة المركزية 30 

--- 4 500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- 1 500 000 شراء وتركيب العتاد التقني  32 84

--- --- شراء السيارات السياحية 33 8512

--- --- شراء السيارات النفعية 34 8511

--- 1 500 000 شراء وتركيب عتاد اإلتصاالت 35 849

--- --- شراء وتركيب األثاث والعتاد 36 849

--- 200 000 شراء و تركيب عتاد التهوية 37 844

7 700 000 مجموع المشروع : 20 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تحديث نظم المعلومات 30 160

مصاريف متعلقة بإدخال المعلومات  10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

--- 3 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

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

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 14 879

مصاريف متعلقة بإدخال المعلوميات لإلدارة المركزية 20 

--- 9 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 21 845

--- 9 000 000 شراء البرامج المعلومياتية 23 879

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 26 872

21 000 000 مجموع المشروع : 30 

293 700 000 مجموع الجهة : 00

293 700 000 مجموع البرنامج : 120

مغاربة العالم 112

المصالح المشتركة 00

المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج 10 113

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

مجموع المشروع : 10 

تنمية الشراكة 20 160

--- --- مساهمة لمراكز الحوار والصداقة 10 772

--- 30 000 000 إعانات للجمعيات والمنظمات العاملة بالمغرب والخارج لصالح الجالية 
المغربية بالخارج 20 771

--- --- المساهمة في مبادرات التنمية المشتركة 30 7111

--- --- المساهمة في الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي في ميدان الهجرة 40 79

--- --- المساهمة في برنامج األمم المتحدة للتنمية :مشاركة المغاربة المقيمين في 
الخارج في التنمية المحلية 50 79

--- --- المساهمة في مشروع الوكالة الكندية للتنمية الدولية "دعم إلحداث إطار 
لمواكبة المرأة المغربية بالمهجر  60 811

--- --- مساهمة في برنامج الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 70 7111

30 000 000 مجموع المشروع : 20 

تقوية وتحسين قدرات الجمعيات 30 160

--- 7 000 000 المساهمة في تكوين الجمعيات العاملة لفائدة الجالية المغربية بالخارج 10 771

7 000 000 مجموع المشروع : 30 

تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج 40 113

--- 8 500 000 إعانة لفائدة الجمعيات العاملة في ميدان شبكات الكفاءات 10 771

8 500 000 مجموع المشروع : 40 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مشروع الدعم التقني إلجراء مقاوالت صغرى و متوسطة من طرف مغاربة 
العالم 50 160

--- --- إعانة لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الدعم التقني إلجراء مقاوالت صغرى 
ومتوسطة 10 771

مجموع المشروع : 50 

البرنامج االجتماعي 60

دعم تربوي لفائدة المجموعات المعوزة 61 160

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 10 849

مجموع المشروع : 61 

تنظيم المدارس الصيفية بالمغرب لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية 
لفائدة أبناء الجالية المغربية بالخارج  62 160

--- --- إعانات للجمعيات والمنظمات العاملة بالمغرب والخارج لصالح الجالية 
المغربية بالخارج 10 771

مجموع المشروع : 62 

برنامج التكوين المهني لفائدة الشباب في وضعية صعبة ألبناء الجالية 
المغربية بالخارج  63 113

--- --- إعانات للجمعيات والمنظمات العاملة بالمغرب والخارج لصالح الجالية 
المغربية بالخارج 10 771

مجموع المشروع : 63 

تنظيم المخيمات لفائدة أبناء الجالية المغربية بالخارج في وضعية صعبة 64 160

--- --- إعانات للجمعيات والمنظمات العاملة بالمغرب والخارج لصالح الجالية 
المغربية بالخارج 10 771

مجموع المشروع : 64 

برنامج ثقافي 70

بيع العقارات 71 160

--- --- شراء المراكز الثقافية 10 813

--- 40 000 000 بناء المراكز الثقافية 20 8211

--- 1 000 000 أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

--- 2 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- 500 000 أتعاب المهندسين المعماريين 50 889

44 000 000 مجموع المشروع : 71 

تجهيز المراكز الثقافية 72 160

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- الة أرقام ومذياع 20 844

--- --- شراء وتركيب عتاد اإلتصاالت 30 849

--- --- عتاد أمني 40 844

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

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 70 8328

--- --- شراء عتاد سمعي 80 849

121



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 90 844

مجموع المشروع : 72 

مساهمة لفائدة المراكز الثقافية  73 160

--- --- إعانة التجهيز للمراكز الثقافية 10 752

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 20 7512

مجموع المشروع : 73 

89 500 000 مجموع الجهة : 00

89 500 000 مجموع البرنامج : 112

الهجرة واللجوء 113

المصالح المشتركة 00

برنامج شراكة 10 160

--- 10 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واإلدماج واللجوء  10 771

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

10 000 000 مجموع المشروع : 10 

10 000 000 مجموع الجهة : 00

10 000 000 مجموع البرنامج : 113

قيادة وحكامة 160

المصالح المشتركة 00

تدبير وتجهيز المباني  10 160

--- --- شراء األراضي 10 811

20 000 000 25 000 000 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 1 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 30 881

--- 200 000 دراسات طبوغرافية 40 886

--- 1 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

معلوميات 60 

--- 2 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

حظيرة السيارات 70 

--- 800 000 شراء السيارات النفعية 71 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 72 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 73 8513

--- --- بناء مركز االستقبال والتنشيط بالحسيمة 80 8211

20 000 000 30 500 000 مجموع المشروع : 10 

مساهمة لفائدة الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة 
المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 20 160

--- --- دفع لفائدة الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة 
المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 10 74

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 20 7512
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

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

مجموع المشروع : 20 

20 000 000 30 500 000 مجموع الجهة : 00

20 000 000 30 500 000 مجموع البرنامج : 160

20 000 000 430 000 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.07.000
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قانون المالية لسنة 2019 

وزارة الداخلية

ميزانية التسيير

20 935 943 000 الموظفون و األعوان.................................

3 830 280 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

3 184 930 000 اعتمادات األداء.......................................

3 365 690 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.08.000 وزارة الداخلية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

األمن الوطني 306

9 101 000 000 مجموع البرنامج : 306

مراقبة التراب الوطني 307

1 130 718 000 مجموع البرنامج : 307

القوات المساعدة لمنطقة الجنوب 308

2 090 232 000 مجموع البرنامج : 308

القوات المساعدة لمنطقة الشمال 309

2 661 238 000 مجموع البرنامج : 309

دعم وقيادة اإلدارة المركزية والترابية 310

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 360

3 125 390 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

20 000 000 أجور المستخدمين المياومين 23 113

--- أجرة الخاضعين للخدمة المدنية 30 114

628 098 000 أجرة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين 40 119

629 270 000 تعويضات للشيوخ والقدمين القرويين 50 119

8 500 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 60 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 70 

--- تعويض عن التنصيب 71 1229

1 500 000 تعويضات عن اللباس وتجديد اللباس لفائدة العمال والقياد رؤساء الدوائر والباشوات والقياد 
والخلفاء 72 1222

250 000 مساعدة استثنائية عن السكن 73 143

390 000 منح ومكافآت الوالدة 74 142

160 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 75 1229

--- تعويضات عن االستعمال األول للمطية واالسراج 76 1222

--- تعويض خاص بالتقرير عن التفتيش المحرر من طرف المفتشين العامين لإلدارة الترابية 77 129

312 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 78 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 80 

199 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 81 125

92 000 مكافآت للسائقين 82 123

45 000 تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 83 124

1 000 000 تعويضات االعياد للضباط وضباط الصف وتعويضات عن السكن لفائدة الضباط العاملين باإلنعاش 
الوطني 84 124

--- تعويضات جزافية ألطباء االتفاقية 85 455

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 86 121
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.08.000 وزارة الداخلية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

71 939 000 تكاليف اجتماعية (1 90 573

4 487 145 000 مجموع المشروع : 10 

الموظفون الملحقون 20 360

570 000 000 أجور ورواتب وتعويضات مختلفة للموظفين الملحقين  10 111

570 000 000 مجموع المشروع : 20 

5 057 145 000 مجموع الجهة : 00

5 057 145 000 مجموع البرنامج : 310

الوقاية المدنية 311

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 860

893 610 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

2 000 000 أجور المستخدمين المياومين 23 113

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 30 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 40

--- مساعدة استثنائية عن السكن 41 143

--- منح ومكافآت الوالدة 42 142

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

--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 44 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 50

--- تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 51 125

--- مكافآت للسائقين 52 123

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

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 55 121

895 610 000 مجموع المشروع : 10 

895 610 000 مجموع الجهة : 00

895 610 000 مجموع البرنامج : 311

20 935 943 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.08.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.08.000 وزارة الداخلية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الجماعات الترابية 114

المصالح المشتركة 00

دعم االنعاش الوطني 10 

دعم المهام 11 360

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

35 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

رسوم وإتاوات 20 

750 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات التيلكس 22 432

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 23 435

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 24 434

20 200 مستحقات الماء 25 333

19 000 مستحقات الكهرباء 26 332

لوازم ومواد 30 

750 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

500 000 لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 32 353

حظيرة السيارات 40 

185 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

250 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

125 400 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

250 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- الفحص التقني للعربات والسيارات 45 4131

نقل وتنقل 50 

65 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

--- تعويضات كيلومترية 53 4214

1 500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

نفقات مختلفة 60 

600 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 61 461

35 000 اشتراك وتوثيق 62 352

600 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 63 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 64 336

28 400 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 65 584
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

100 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 66 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 67 4424

100 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 68 4133

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 69 584

5 923 000 مجموع المشروع : 11 

مساهمة في نفقات التسيير لإلنعاش الوطني 12 160

180 000 000 دفع للحساب الخاص للخزينة (تحويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة )برسم البرنامج العادي 10 54

65 000 000 دفع للحساب الخاص تحويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة برسم إنعاش برنامج الشغل ألقاليم 
الجنوبية 20 54

245 000 000 مجموع المشروع : 12 

دعم مديرية تأهيل االطر االدارية و التقنية 20 

دعم المهام 21 360

تعويضات و مصاريف مختلفة 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- تعويضات المهمة بالخارج 14 4222

--- تعويضات كيلومترية 15 4214

--- مصاريف الدروس واألتعاب 16 121

مجموع المشروع : 21 

مساهمة 22 360

--- دفع لفائدة مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 10 5212

مجموع المشروع : 22 

250 923 000 مجموع الجهة : 00

250 923 000 مجموع البرنامج : 114

األمن الوطني 306

977 634 000 مجموع البرنامج : 306

مراقبة التراب الوطني 307

301 632 000 مجموع البرنامج : 307

القوات المساعدة لمنطقة الجنوب 308

197 981 000 مجموع البرنامج : 308

القوات المساعدة لمنطقة الشمال 309

249 752 000 مجموع البرنامج : 309

دعم وقيادة اإلدارة المركزية والترابية 310

المصالح المشتركة 00

قيادة ودعم المهام 10 360

تحمالت عقارية 10 

400 000 ضرائب ورسوم 11 2

16 000 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412
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الفصل : 1.2.1.2.0.08.000 وزارة الداخلية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

70 000 000 اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

24 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

10 000 000 صيانة واصالح المساكن االدارية 15 4112

100 000 مصاريف تأمين البنايات اإلدارية 16 4932

--- صيانة وإصالح مكيفات الهواء 17 419

9 019 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف  18 499

1 300 000 شراء مواد ولوازم للحدائق 19 399

رسوم وإتاوات 20 

160 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

400 000 مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 23 431

1 500 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 24 434

40 000 000 مستحقات الماء 25 333

60 000 000 مستحقات الكهرباء 26 332

23 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 27 584

2 700 000 أتعاب 28 455

100 000 مصاريف رخصة البناء 29 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

250 000 شراء قطع الغيار للعتاد التقني 31 372

34 000 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

30 000 000 لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 33 353

3 500 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 34 4134

3 500 000 اكتراء العتاد واألثاث 35 4424

--- مصاريف الصيانة و إصالح المعدات الطبية - التقنية 36 4132

905 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المساكن االدارية 37 419

4 000 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 38 4132

60 000 لوازم لعتاد اإلرسال 39 353

حظيرة السيارات 40 

27 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

104 000 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

10 700 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

16 600 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

160 000 الفحص التقني للعربات والسيارات 45 4131

400 000 اكتراء السيارات 46 4421

نقل وتنقل 50 

10 000 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

3 000 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

50 000 مصاريف نقل الخواص المستدعين من طرف المصلحة 53 4211
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

270 000 نقل السجناء والمبعدين 54 4211

1 176 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 55 4213

40 000 نقل المواد الغذائية 56 4219

200 000 تعويضات كيلومترية 57 4214

63 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 58 4221

4 500 000 تعويضات المهمة بالخارج 59 4222

عتاد واللوازم المعلوماتية والسلكية و الالسلكية 60 

320 000 صيانة وإصالح وشحن معدات اإلرسال 61 4123

500 000 شراء لوازم االتصاالت السلكية و الالسلكية 62 353

1 500 000 اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 63 4132

4 000 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 64 4133

60 000 صيانة و اصالح العتاد التعليمى و التربوى والسمعي البصري 65 4134

1 200 000 صيانة وتسيير شبكة اإلرسال 66 4123

700 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 67 4133

500 000 قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 68 373

18 000 000 اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية وتحيينها 69 4423

دراسات ومساعدة 70 

500 000 دراسات عامة 71 451

500 000 دراسات تقنية 72 452

50 000 استشارات و مساعدة 73 452

160 000 000 مصاريف الدراسات والبحوث 74 451

--- مساعدة تقنية واستشارات 75 452

--- دراسات معلومياتية 76 453

نفقات أخرى 80 

550 000 شراء المواد المبيدة للطفيليات 81 364

800 000 شراء أدوات صغيرة 82 391

1 100 000 اكتراء آليات األشغال العمومية 83 4421

60 000 مصاريف ترقيم المحفوظات 84 499

150 000 صيانة وحفظ الربائد 85 419

--- نقل رفات الموتى 86 4219

--- مصاريف صنع الثوابت 87 399

5 500 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 88 399

3 007 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 89 591

نفقات مختلفة 90 

1 000 000 لباس أعوان الخدمة والمخازنية والشيوخ والمقدمين الحضريين 91 342

86 000 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 92 471

8 345 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 93 461

13 450 000 اشتراك وتوثيق 94 352
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف ضبط الحسلبات 95 69

4 000 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 96 336

10 000 مصاريف التسجيل العقاري 97 24

--- تكاليف اقتناء تراخص حمل السالح والقنص 98 352

9 000 000 تغذية اإلنسان 99 311

1 056 632 000 مجموع المشروع : 10 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 20 360

إعانة برسم الحج 10 

20 000 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 11 573

--- مصاريف نقل الحجاج 12 419

--- إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

122 800 اسعاف للمعوزين 30 492

83 000 000 إعانة لفائدة مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لرجال السلطة 40 573

400 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 70 361

250 000 أتعاب 80 455

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 90 584

103 772 800 مجموع المشروع : 20 

تداريب وتكوين 30 360

نقل وتنقل 10 

570 000 مصاريف النقل للتدريب االستكمالي داخل المغرب 11 4211

2 000 000 مصاريف التنقل للتدريب قصد استكمال التكوين بالخارج 12 4212

50 000 تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب 13 4221

70 000 تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج 14 4222

13 468 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 15 471

50 000 مصاريف اقامة الموظفين المتدربين بالخارج 16 4712

--- شراء عتاد النوم 17 849

7 000 000 تغذية اإلنسان 20 311

3 720 000 لباس التالميذ 30 342

استشفاء و مواد صيدلية 40 

380 000 مصاريف الفحوص واالستشفاء 41 492

--- شراء المواد الصيدلية 42 361

--- شراء مواد طبية تقنية 43 369

150 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 44 361

(مصاريف التداريب و استكمال التكوين و المهامات و المدارسات و االحتفاالت 50 

11 092 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 51 454

--- مصاريف الترجمة 52 459

50 000 مصاريف التأشيرة لفائدة المكونين والمتدربين 53 459
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بيان المصالح و النفقات
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البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مصاريف االستشاريين واألتعاب 60 

1 900 000 مصاريف التصحيح واألتعاب 61 121

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 62 454

200 000 تنظيف الثياب وغسلها 70 491

150 000 شراءأدوات الرياضة 80 349

40 850 000 مجموع المشروع : 30 

األحزاب السياسية والعمليات االنتخابية 40 360

--- مصاريف مراجعة اللوائح اإلنتخابية 10 459

--- مصاريف متعلقة بالعمليات اإلنتخابية 20 459

80 000 000 الدعم السنوي برسم المساهمة في تغطية مصاريف تسيير األحزاب السياسية ومصاريف تنظيم 
مؤتمراتها الوطنية العادية 30 571

1 000 000 مصاريف برامج التكوين 40 454

--- دفع لحسابات االحزاب السياسية برسم الحمالت االنتخابية 50 553

81 000 000 مجموع المشروع : 40 

التنمية االقتصادية القروية للريف الغربي 50 360

نفقات الدعم 10 

20 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 11 25

785 000 شراء الوقود والزيوت 12 331

240 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 13 4131

50 000 مصاريف تأمين السيارات 14 4931

1 870 000 شراء مواد البناء 15 32

250 000 شراء المواد الكيميائية وشبه الكيميائية 16 36

330 000 شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 17 391

210 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 18 351

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 19 4133

نفقات أخرى 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- مستحقات الماء 22 333

--- مستحقات الكهرباء 23 332

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 24 4111

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 25 4412

--- اكتراء وسائل النقل 26 4421

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 27 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 28 454

--- شراء المحروقات والغاز 29 334

3 755 000 مجموع المشروع : 50 

الموظفون الملحقون 60 360

نفقات التسيير للموظفين الملحقين 10 

30 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 11 4221
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بيان المصالح و النفقات
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البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

548 200 مصاريف اللباس 12 342

232 000 مكافآت للسائقين 13 123

1 015 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 14 121

1 400 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

33 195 200 مجموع المشروع : 60 

مراكز االستثمار الجهوية 70 360

200 000 000 إعانة التسيير للمراكز الجهوية لإلستثمار 10 5511

دراسات 20 

--- دراسات عامة 21 451

--- مساعدة تقنية واستشارات 22 452

--- دراسات معلومياتية 23 453

ندوات وتداريب وتكوين 30 

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 31 454

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

تعويضات و مصاريف مختلفة 40 

--- تعويضات كيلومترية 41 4214

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 42 4221

--- تعويضات عن التنقل بالخارج 43 4212

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 45 4212

--- مصاريف نقل الخواص المستدعين من طرف المصلحة 46 4211

--- تعويضات المهمة بالخارج 47 4222

200 000 000 مجموع المشروع : 70 

المساهمة 80 360

50 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للدار البيضاء 10 5511

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 20 5512

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 30 54

200 000 000 دفع للحساب الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر-وثائق السفر  40 54

250 000 000 مجموع المشروع : 80 

برامج الدعم 90 

مشروع تحديد واستهداف برامج الحماية االجتماعية 91 360

دراسات 10 

--- دراسات عامة 11 451

--- مساعدة تقنية واستشارات 12 452

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 14 461

ندوات وتداريب وتكوين 20 

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 21 454
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بيان المصالح و النفقات
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البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 22 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 23 471

صيانة واصالح 30 

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمى و التربوى والسمعي البصري 31 4134

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 33 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 34 4132

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 40 353

نقل وتنقل 50

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 51 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 52 4222

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 54 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 55 4212

--- نقل األشخاص المدعوين من الخارج 56 4219

--- نقل الضيوف داخل المغرب 57 4211

--- اكتراء السيارات 58 4421

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 60 591

--- مصاريف الحمالت التوعية وقيادة التغيير والتواصل  70 463

مجموع المشروع : 91 

1 769 205 000 مجموع الجهة : 00

1 769 205 000 مجموع البرنامج : 310

الوقاية المدنية 311

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 360

تحمالت عقارية 10 

50 000 ضرائب ورسوم 11 2

36 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

1 300 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

400 000 مصاريف التنظيف 14 499

--- صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

6 820 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

100 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

5 506 000 مستحقات الماء 24 333

5 920 000 مستحقات الكهرباء 25 332

100 000 مصاريف رخصة البناء 26 499
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الفصل : 1.2.1.2.0.08.000 وزارة الداخلية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

لوازم ومواد 30 

1 200 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

15 000 شراء لوازم للعتاد التقني 32 353

1 000 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 33 353

--- شراء العلب 34 353

1 100 000 شراء مواد النظافة والتطهير 35 369

200 000 مصاريف ملء المطفآت 36 369

500 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 37 336

200 000 شراء مواد مكافحة الحريق 38 369

--- شراء وإعداد األشرطة 39 394

صيانة واصالح 40 

20 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

200 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

100 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

100 000 صيانة واصالح عتاد التخييم والمبيت 44 419

200 000 صيانة العتاد الصحي وعتاد اإلسعاف واإلنقاذ والصفارات 45 419

200 000 صيانة عتاد اإلرسال 46 4132

100 000 صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 47 4132

10 000 صيانة وإصالح عتاد الرياضة 48 4132

200 000 صيانة و اصالح شبكات الماء الشروب و الكهرباء و المواصالت السلكية و الالسلكية و التطهير 49 4123

حظيرة السيارات واالليات االخرى 50 

5 000 000 صيانة وإصالح السيارات واآلليات االخرى 51 4131

16 000 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

150 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 53 25

2 200 000 مصاريف تأمين السيارات 54 4931

1 650 000 مصاريف تأمين آليات اإلغاثة 55 4931

--- الفحص التقني للعربات والسيارات 56 4131

نقل وتنقل 60 

400 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

300 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

--- تعويضات كيلومترية 63 4214

10 100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221

900 000 تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

200 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

نفقات مختلفة 70 

400 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 71 471

100 000 مصاريف االحتفاالت الرسمية 72 472

300 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 73 461
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.08.000 وزارة الداخلية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

117 800 اشتراك وتوثيق 74 352

--- اكتراء العتاد واألثاث 75 4424

200 000 شراء أدوات صغيرة 76 391

2 200 000 لباس ولوازمه 77 342

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 78 584

280 000 المساهمة واإلشتراك في المنظمات الدولية للوقاية المدنية 79 591

دراسات 80 

--- دراسات عامة 81 451

--- دراسات تقنية 82 452

--- دراسات معلومياتية 83 453

--- دراسات نوعية 84 451

--- مساعدة تقنية واستشارات 85 452

نفقات أخرى 90 

60 000 مصاريف التحاليل الطبية 91 499

200 000 شراء مواد الطباعة والنسخ 92 351

60 000 أتعاب المحامين 93 455

40 000 مصاريف التكوين في سياقة آليات وشاحنات االسعاف 94 454

60 000 إصالح عتاد الحرائق 95 4132

40 000 تنظيف وغسل الثياب واألغطية 96 491

200 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 97 399

200 000 مصاريف تصميم وإعداد األلبسة 98 459

--- منحة لفائدة التالميذ الضباط وضباط الصف و أعوان اإلغاثة خالل مدة دراستهم 99 582

66 934 800 مجموع المشروع : 10 

مساعدة وأعمال إجتماعية 20 360

320 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

7 800 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

اسعاف و ايواء المنكوبين 30 

--- اسعاف المنكوبين 31 492

--- ايواء المنكوبين 32 471

--- تعويضات جزافية ألطباء االتفاقية 40 455

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 50 584

8 120 000 مجموع المشروع : 20 

تداريب وتكوين 30 360

نقل وتنقل 10 

30 000 مصاريف النقل للتدريب االستكمالي داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف التنقل للتدريب قصد استكمال التكوين بالخارج 12 4212

50 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 13 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج 14 4222
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.08.000 وزارة الداخلية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- ارجاع المصاريف المتعلقة بتكوين موظفي الوقاية المدنية في مراكز القوات المسلحة الملكية 15 454

تغذية 20 

200 000 تغذية اإلنسان 21 311

100 000 تغذية الحيوانات 22 312

30 000 أتعاب 30 455

100 000 شراء المواد الصيدلية 40 361

20 000 مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 50 121

20 000 صيانة وإصالح عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 60 419

200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 70 454

80 000 شراء مواد صيدلية الستعمال حيواني 80 361

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 90 454

830 000 مجموع المشروع : 30 

مكافحة الجراد 40 360

تحمالت عقارية 10 

100 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

50 000 صيانة واصالح المساكن االدارية 12 4112

40 000 صيانة واصالح البنايات التقنية 13 4113

1 136 500 مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 14 499

82 000 مصاريف التنظيف 15 499

رسوم وإتاوات 20 

120 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

1 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

20 000 مستحقات الماء 24 333

220 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- مصاريف رخصة البناء 26 499

لوازم ومواد 30 

30 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني 32 353

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 33 353

حظيرة السيارات واالليات االخرى 40 

1 200 000 صيانة وإصالح السيارات واآلليات االخرى 41 4131

1 036 538 شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

270 655 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- الفحص التقني للعربات والسيارات 45 4131

نقل وتنقل 50 

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.08.000 وزارة الداخلية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

1 429 200 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 53 4221

15 000 تعويضات المهمة بالخارج 54 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 55 4213

مواد ومنتوجات أخرى 60 

--- شراء عتاد المختبر 61 849

--- شراء مواد المختبر 62 361

--- شراء المواد المبيدة للطفيليات 63 364

--- شراء عتاد صحي 64 849

20 000 شراء المواد الصيدلية 65 361

--- شراء أدوات صغيرة 66 391

20 000 شراء مواد النظافة والتطهير 67 369

نفقات مختلفة 70 

--- مصاريف التحليالت الكيميائية للمبيدات 71 499

1 220 000 مساهمة واشتراك في المنظمات الجهوية والدولية الخاصة بمكافحة الجراد 72 591

5 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 73 336

50 000 تغذية اإلنسان 74 311

--- لباس مستخدمي المختبر ومستخدمي مكافحة الجراد 75 342

54 864 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 76 471

20 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 77 461

--- اشتراك وتوثيق 78 352

50 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 79 573

صيانة واصالح 80 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 81 4134

20 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 82 4133

--- صيانة المالبس وأدوات التخييم والنوم 83 419

--- صيانة وإصالح عتاد المختبر 84 4132

--- صيانة وإصالح المولدات الكهربائية 85 4132

17 443 مصاريف ملء المطفآت 86 369

20 000 صيانة واصالح عتاد الضخ 87 419

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 88 4132

--- صيانة عتاد اإلرسال 89 4132

دراسات 90 

--- دراسات عامة 91 451

--- دراسات تقنية 92 452

--- دراسات معلومياتية 93 453

7 268 200 مجموع المشروع : 40 
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الفصل : 1.2.1.2.0.08.000 وزارة الداخلية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مساهمة 50 360

--- دفع للصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 10 54

مجموع المشروع : 50 

83 153 000 مجموع الجهة : 00

83 153 000 مجموع البرنامج : 311

3 830 280 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.08.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.08.000 وزارة الداخلية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

الجماعات الترابية 114

المصالح المشتركة 00

دعم االنعاش الوطني 10 

دعم المهام 11 360

--- 600 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

600 000 مجموع المشروع : 11 

المساهمة في مصاريف التجهيز لالنعاش الوطني 12 160

--- --- تسديد لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة المسمى '' اشتراء وإصالح معدات 
القوات المسلحة الملكية 10 74

مجموع المشروع : 12 

دعم مديرية تأهيل االطر االدارية و التقنية 20 

مساهمة 21 360

--- --- دفع لفائدة مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 10 7512

مجموع المشروع : 21 

600 000 مجموع الجهة : 00

600 000 مجموع البرنامج : 114

األمن الوطني 306

2 213 290 000 1 207 795 000 مجموع البرنامج : 306

مراقبة التراب الوطني 307

184 400 000 238 000 000 مجموع البرنامج : 307

القوات المساعدة لمنطقة الجنوب 308

89 600 000 161 085 000 مجموع البرنامج : 308

القوات المساعدة لمنطقة الشمال 309

174 400 000 230 070 000 مجموع البرنامج : 309

دعم وقيادة اإلدارة المركزية والترابية 310

المصالح المشتركة 00

بناء وتجهيز البنايات االدارية 10 

بناء وتجهيز المصلحة المركزية 11 360

--- --- شراء األراضي 10 811

10 000 000 8 000 000 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

20 000 000 15 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 40

--- 3 400 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- 2 000 000 تأثيث وتزيين 42 879

عتاد تقني وعتاد اإلرسال 50 

6 000 000 8 000 000 شراء عتاد تقني 51 846

--- --- شراء عتاد طبي تقني 53 849

--- --- شراء و اقامة عتاد االرسال 55 844

--- 800 000 شراء و تركيب العتاد السمعي ـ البصري  57 844
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.08.000 وزارة الداخلية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد تقني ومعلومياتي 60 

10 000 000 4 000 000 شراء عتاد معلومياتي 61 845

4 000 000 6 000 000 شراء البرامج المعلومياتية 63 879

دراسات 70 

--- 4 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 71 881

--- --- دراسات متعلقة باشغال التهيئة و االقامة 72 881

شراء السيارات 80 

--- 80 700 000 شراء السيارات النفعية 81 8511

--- 15 800 000 شراء السيارات السياحية 82 8512

--- 19 600 000 شراء الدراجات النارية و الدراجات 83 8513

نفقات أخرى 90 

--- 1 000 000 شراء عتاد الخزانة والتوثيق 93 879

--- 200 000 شراء البذور واألغراس والورود  94 874

--- 600 000 شراء عتاد المطبخ 95 849

--- --- فوائد وعموالت بنكية 96 932

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 97 872

50 000 000 169 100 000 مجموع المشروع : 11 

توسيع و تجهيز المعهد الملكي لإلدارة الترابية 12 360

--- --- شراء األراضي 10 811

--- 700 000 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 1 500 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- 400 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

عتاد تقني ومعلومياتي 50 

--- 200 000 شراء عتاد تقني 51 846

--- 300 000 شراء عتاد معلومياتي 52 845

--- 200 000 شراء العتاد التعليمي 70 84

--- 200 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 80 881

نفقات مختلفة 90 

--- 500 000 شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 91 849

4 000 000 مجموع المشروع : 12 

تجهيز المصالح 13 360

شراء طائرات وتحمالت تابعة 10 

--- --- شراء الطائرات 11 853

--- --- شراء التجهيزات للطائرات 12 879

--- --- صيانة كبرى وإصالح الطائرات وتجهيزاتها  13 879

--- --- فوائد وعموالت بنكية 14 932

مجموع المشروع : 13 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.08.000 وزارة الداخلية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء وتجهيز مقار العماالت وعماالت المقاطعات واألقاليم  14 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

118 500 000 90 000 000 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

20 000 000 65 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 40 

40 000 000 69 156 348 شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- 3 710 000 تأثيث وتزيين 42 879

عتاد تقني ومعلومياتي 50 

1 000 000 5 000 000 شراء عتاد تقني 51 846

3 200 000 20 600 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 52 845

1 500 000 2 000 000 شراء و تركيب عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 53 844

1 500 000 800 000 شراء و تركيب العتاد السمعي ـ البصري  54 844

عتاد اإلرسال 60 

1 000 000 1 500 000 شراء و اقامة عتاد االرسال 61 844

دراسات 70 

12 500 000 15 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 71 881

تسيير الخزانات والربائد 80 

90 000 000 200 000 شراء عتاد الخزانة والتوثيق 82 879

نفقات مختلفة 90 

--- 2 000 000 شراء البذور واألغراس والورود  91 874

--- --- شراء األسلحة والذخيرة لقتل الحيوانات الخطيرة والضارة 92 86

289 200 000 275 466 348 مجموع المشروع : 14 

بناء وتجهيز مراكز القيادة 15 360

--- --- شراء األراضي 10 811

65 000 000 100 000 000 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

35 000 000 38 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

10 000 000 30 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

15 000 000 25 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 60 881

125 000 000 193 000 000 مجموع المشروع : 15 

بناء وتجهيز السكنى اإلدارية 16 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء مساكن إدارية 12 813

40 000 000 70 699 398 بناء المساكن اإلدارية 20 8212

30 000 000 45 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

17 300 000 10 000 000 شراء أثاث ومعدات المساكن اإلدارية 40 879

144



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.08.000 وزارة الداخلية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

5 000 000 8 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 50 881

92 300 000 133 699 398 مجموع المشروع : 16 

مساهمة في البرنامج الجهوي إلعادة إسكان قاطني دور الصفيح لجهة الدار 
البيضاء الكبرى 17 360

--- --- دفع لفائدة الصندوق الخاص باسبدال أمالك الدولة 10 74

مجموع المشروع : 17 

التنمية االقتصادية القروية للريف الغربي 18 360

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد البنايات 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 14 871

شراء السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

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

أشغال 30 

--- 897 000 شراء األغراس والبذور 33 874

--- 240 000 شراء العتاد الفالحي 34 842

--- 20 000 شراء عتاد معلومياتي 40 845

1 207 000 مجموع المشروع : 18 

المساهمة 30 360

--- 4 000 000 إعانة االستثمار لفائدة الوكالة الحضرية للدار البيضاء 10 7511

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 20 7512

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

--- 114 000 000 دفع لصندوق التطهير السائل وتصفية المياه العديمة 40 74

--- --- دفع لفائدة صندوق التنمية القروية 50 74

--- 114 000 000 دفع لفائدة صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين 
المدن 60 74

--- 3 427 254 دفع للحساب الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر- وثائق 
السفر 70 74

--- --- دفع لفائدة الصندوق الخاص باسبدال أمالك الدولة 80 74

--- --- دفع لفائدة مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 90 7512

235 427 254 مجموع المشروع : 30 

برامج الدعم 40 

برنامج دعم القدرة المؤسساتية وإعادة تأهيل استراتيجية الهجرة بالمغرب 41 310

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 10 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 11 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 12 8212

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.08.000 وزارة الداخلية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

شراء العتاد 40 

--- --- شراء عتاد تقني 41 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 42 845

--- --- شراء عتاد طبي تقني 43 849

--- --- شراء عتاد خاص وأسلحة وعتاد األمن 44 86

عتاد اإلرسال 50 

--- --- شراء و اقامة عتاد االرسال 51 844

شراء السيارات 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

دراسات 80 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 81 881

--- --- فوائد وعموالت بنكية 90 932

مجموع المشروع : 41 

برنامج دعم تنفيذ المخطط االستراتيجي إلنعاش الالمركزية بالمغرب  42 360

عتاد تعليمي و تربوي 30 

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

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

عتاد تقني ومعلومياتي 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 52 845

عتاد اإلرسال 60 

--- --- شراء و اقامة عتاد االرسال 61 844

تسيير الخزانات والربائد 70 

--- --- شراء عتاد الخزانة والتوثيق 71 879

مجموع المشروع : 42 

تحديث االدارة 43 360

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

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 40 872

مجموع المشروع : 43 

برنامج دعم الجماعات الترابية 44 360

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 33 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.08.000 وزارة الداخلية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 36 846

--- --- شراء عتاد الخزانة والتوثيق 37 879

مجموع المشروع : 44 

مشروع تحديد واستهداف برامج الحماية االجتماعية 45 360

عتاد وتأثيت 10 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 11 849

24 000 000 10 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 12 871

40 000 000 70 000 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 14 845

--- --- شراء و اقامة عتاد االرسال 15 844

دراسات 20 

20 000 000 50 000 000 دراسات متعلقة بتطوير انظمة المعلوميات 21 889

--- --- مساعدة تقنية متعلقة بتطوير النظم المعلوماتية 22 889

84 000 000 130 000 000 مجموع المشروع : 45 

مراكز االستثمار الجهوية 50 360

--- 100 000 000 إعانة االستثمار لفائدة المراكز الجهوية لالستثمار 10 7512

100 000 000 مجموع المشروع : 50 

640 500 000 1 241 900 000 مجموع الجهة : 00

640 500 000 1 241 900 000 مجموع البرنامج : 310

الوقاية المدنية 311

المصالح المشتركة 00

بناء وتجهيز 10 360

--- --- شراء األراضي 10 811

44 500 000 54 000 000 بناء الثكنات والمخابيء 20 824

10 000 000 11 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- 4 000 000 شراء عتاد تقني 40 846

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية واليات االسعاف 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد البحري 61 852

--- 3 000 000 شراء عتاد االرسال 62 844

--- 200 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 63 844

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 64 871

--- 200 000 شراء عتاد التخييم والنوم 65 879

--- 200 000 شراء عتاد صحي وعتاد اإلسعافات واإلنقاذ 66 849

--- 100 000 شراء عتاد للرياضات 67 849

147



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.08.000 وزارة الداخلية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 200 000 شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 68 849

--- 2 300 000 شراء عتاد معلومياتي 69 845

دراسات 70 

5 000 000 6 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 71 881

--- 200 000 دراسات متعلقة باصالح المباني االدارية 72 881

تجهيز المستودعات الجهوية 80 

--- 8 000 000 شراء معدات إلغاثة المنكوبين 81 849

--- 8 000 000 شراء عتاد إيواء المنكوبين 82 879

--- --- شراء معدات المناولة 83 859

--- 200 000 شراء معدات لمحاربة الحريق 84 849

نفقات أخرى 90

--- 25 000 شراء البذور واألغراس والورود  91 874

59 500 000 97 825 000 مجموع المشروع : 10 

بناء و تجهيز المركز الوطني لمكافحة الجراد 20 360

--- 1 200 000 شراء األراضي 10 811

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

4 000 000 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- 1 700 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد تقني ومعلومياتي 40 

--- 135 000 شراء عتاد تقني 41 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 42 845

--- 750 000 شراء عتاد المعالجة 43 849

عتاد اإلرسال 50 

--- --- شراء و اقامة عتاد االرسال 51 844

شراء السيارات 60 

--- 1 000 000 شراء السيارات النفعية 61 8511

--- 1 080 000 شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

دراسات 70 

--- 1 140 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 71 881

--- 120 000 دراسات متعلقة باصالح المباني االدارية 72 881

معدات وتجهيزات أخرى 80 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 81 871

--- 500 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 82 844

--- --- شراء عتاد الضخ 83 849

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 84 879

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 85 844
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.08.000 وزارة الداخلية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 30 000 شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 86 849

4 000 000 7 655 000 مجموع المشروع : 20 

مساهمة 30 360

--- --- دفع للصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 10 74

مجموع المشروع : 30 

63 500 000 105 480 000 مجموع الجهة : 00

63 500 000 105 480 000 مجموع البرنامج : 311

3 365 690 000 3 184 930 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.08.000
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قانون المالية لسنة 2019 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

ميزانية التسيير

41 368 540 000 الموظفون و األعوان.................................

13 818 358 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

6 845 280 000 اعتمادات األداء.......................................

4 073 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

قيادة، حكامة وتعزيز الريادة 900

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 980

34 962 100 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 23 1313

--- أجور المستخدمين المياومين 24 113

تعويضات عن الساعات االضافية 30 

650 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 31 121

--- تعويضات جزافية عن الساعات اإلضافية لرجال التعليم 32 121

2 800 000 دروس خصوصية وساعات إضافية لرجال التعليم 33 121

5 000 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 34 121

1 050 000 تعويضات جزافية لرجال التعليم المكلفين باألقسام التطبيقية 35 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 40 

53 000 مساعدة استثنائية عن السكن 41 143

10 000 تعويض عن التنصيب 42 1229

423 500 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 43 1221

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 44 1229

1 226 000 تعويضات لألطباء المكلفين بفحص الموظفين والتالميذ 45 455

تعويضات عن االخطار واالعباء 50 

122 500 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 51 125

50 000 منح ومكافآت الوالدة 60 142

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 70 129

34 973 485 000 مجموع المشروع : 10 

34 973 485 000 مجموع الجهة : 00

34 973 485 000 مجموع البرنامج : 900

التربية غير النظامية 903

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 980

6 600 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 23 1313

تعويضات عن الساعات االضافية 30 

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 31 121
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 32 121

تعويضات أخرى ممثلة للمصاريف 40 

100 000 تعويض عن التنصيب 41 1229

200 000 مساعدة استثنائية عن السكن 42 143

--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 43 1221

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 44 1229

تعويضات عن االخطار واالعباء 50 

--- تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 51 125

--- منح ومكافآت الوالدة 60 142

6 900 000 مجموع المشروع : 10 

6 900 000 مجموع الجهة : 00

6 900 000 مجموع البرنامج : 903

دعم وخدمات متعددة االختصاص 910

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 980

64 271 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

التعويضات الممثلة للمصاريف 30 

--- تعويض عن التنصيب 31 1229

1 800 مساعدة استثنائية عن السكن 32 143

3 000 تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 33 124

تعويضات عن االخطار واالعباء 40 

--- مكافآت للسائقين 41 123

1 200 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 42 125

95 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 43 1221

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 44 129

تعويضات عن الساعات االضافية 50 

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 51 121

64 372 000 مجموع المشروع : 10 

64 372 000 مجموع الجهة : 00

64 372 000 مجموع البرنامج : 910

قيادة وحكمة 920

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 980

6 322 000 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

--- أجور المستخدمين المياومين 23 113

--- أجرة الخاضعين للخدمة المدنية 30 114

تعويضات عن الساعات االضافية 40

350 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 41 121

250 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 42 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50

20 000 تعويض عن التنصيب 51 1229

611 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 52 1229

100 000 مساعدة استثنائية عن السكن 53 143

450 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 54 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 60

--- مكافآت للسائقين 61 123

2 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 62 125

--- تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 63 124

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 70 129

6 323 783 000 مجموع المشروع : 10 

6 323 783 000 مجموع الجهة : 00

6 323 783 000 مجموع البرنامج : 920

41 368 540 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.11.000
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

قيادة، حكامة وتعزيز الريادة 900

المصالح المشتركة 00

قيادة ودعم المهام 10 

دعم المهام 11 980

تحمالت عقارية 10 

135 000 ضرائب ورسوم 11 2

2 400 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

2 325 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

--- صيانة واصالح المساكن االدارية 15 4112

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 16 872

3 200 000 صيانة المباني من طرف المقاولة 17 4111

600 000 صيانة المساحات الخضراء 18 419

4 400 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 19 499

رسوم وإتاوات 20 

9 908 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات التيلكس 22 432

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 23 433

--- اإلشتراكات في شبكة األنترنيت في الثانويات 24 352

450 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

1 677 000 مستحقات الماء 26 333

3 200 000 مستحقات الكهرباء 27 332

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 28 431

100 000 مصاريف رخصة البناء 29 499

حظيرة السيارات 30 

2 400 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

2 000 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

600 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

200 000 اكتراء السيارات 34 4421

700 000 مصاريف تأمين السيارات 35 4931

30 000 شراء الوقود والزيوت آلالت المطبعة 36 331

--- مصاريف المخلفات 37 459

100 000 مصاريف ملء المطفآت 38 369

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 40 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

2 469 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 42 351

300 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 43 4134

50 000 اكتراء العتاد واألثاث 44 4424
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

100 000 شراء أدوات صغيرة 45 391

100 000 شراء قطع الغيار لعتاد المكتب 46 372

300 000 صيانة وإصالح عتاد المطبعة 47 4132

400 000 شراء المواد األولية و اللوازم والورق للمطبعة 48 399

300 000 شراء قطع الغيار لعتاد المطبعة 49 379

نقل وتنقل 50 

1 200 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

200 000 تعويضات كيلومترية 52 4214

19 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 53 4221

1 000 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 54 4212

600 000 نقل المتدربين إلى الخارج 55 4212

650 000 تعويضات المهمة بالخارج 56 4222

300 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 57 4213

200 000 اكتراء وسائل النقل 58 4421

100 000 مصاريف السفر لألساتذة األجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب 59 4211

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 60 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

2 320 000 شراء لوازم معلومياتية 62 353

200 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 63 4133

200 000 شراء عتاد تقني 64 846

200 000 شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 65 394

100 000 صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 66 4132

400 000 اكتراء عتاد تقني 67 4422

100 000 شراء قطع الغيار للعتاد التقني 68 372

100 000 قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 69 373

لوازم ومواد 70 

40 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 71 336

200 000 شراء لوازم اإليضاح والتزيين 72 399

200 000 مواد غذائية 73 311

2 420 000 مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 74 461

200 000 شراء لوازم كهربائية 75 328

200 000 شراء مواد البناء 76 32

200 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 77 399

200 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 78 363

نفقات متعلقة بتنظيم التظاهرات 80 

3 500 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 81 471

500 000 مصاريف اإلستقبال و اإلحتفاالت الرسمية و هدايا 82 471

500 000 كراء األروقة وقاعات العرض 83 4414
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

200 000 مصاريف الترجمة والتفسير 84 459

5 000 000 تنظيم التداريب والندوات 85 454

نفقات مختلفة 90 

400 000 لباس 91 342

200 000 شحن وتفريغ وعبور ومناولة وتخزين 92 499

--- مصاريف الجمارك 93 22

1 600 000 اشتراك وتوثيق 94 352

500 000 مصاريف تأمين البنايات اإلدارية 95 4932

7 000 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 97 461

10 000 مصاريف بنكية 98 69

18 500 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية وحمالت تحسيسية واإلتصال 99 452

106 884 000 مجموع المشروع : 11 

مساهمة الوزارة في برنامج التعاون 12 980

250 000 مصاريف السفر لألساتذة األجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب 10 4211

--- نقل المتدربين إلى الخارج 20 4212

400 000 مصاريف اإلقامة لألساتذة األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 30 4711

200 000 مصاريف نقل المبعوثين األجانب 40 4219

--- مصاريف اقامة االجانب في مهمة بالمغرب 50 4711

850 000 مجموع المشروع : 12 

تكوين مستمر 13 980

200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

1 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

2 582 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

3 000 000 تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

200 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454

--- مصاريف األتعاب 60 454

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

التكوين بالشواهد  80 

600 000 مصاريف التكوين والتداريب  81 454

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 90 

--- شراء لوازم معلومياتية 91 353

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 92 845

--- شراء عتاد سمعي ـ بصري 93 844

400 000 اشتراك وتوثيق وطبع 94 352

7 982 000 مجموع المشروع : 13 

تطوير استعماالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  14 980

200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

380 000 تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

400 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454

--- مصاريف التأطير 60 129

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- تعويضات التدريب 80 454

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 90 

50 000 شراء لوازم معلومياتية 91 353

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 92 845

--- شراء عتاد سمعي ـ بصري 93 844

--- اشتراك وتوثيق وطبع 94 352

1 530 000 مجموع المشروع : 14 

تسيير المفتشية العامة 15 980

200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

1 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

200 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

200 000 تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

2 000 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454

--- مصاريف األتعاب 60 454

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- تعويضات التدريب 80 454

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 90 

100 000 شراء لوازم معلومياتية 91 353

--- شراء عتاد معلومياتي 92 845

--- شراء عتاد سمعي ـ بصري 93 844

200 000 اشتراك وتوثيق وطبع 94 352

3 900 000 مجموع المشروع : 15 

االرتقاء بتدبير الموارد البشرية  20 

تطوير التكوين األساس 21 980

تدعيم التكوين المستمر 10 

--- دفع لألكاديميات الجهوية للتربية والتعليم 11 5511

714 700 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 12 351

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 13 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 14 471

--- تداريب و تكوين بالمقاولة 15 454

500 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 16 454

--- مصاريف التأطير 17 129

--- مصاريف األتعاب 18 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اشتراك وتوثيق وطبع 19 352

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 20 

--- شراء لوازم معلومياتية 21 353

--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 22 845

1 500 000 إعانة التسيير لفائدة المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ( قسم استراتيجيات التكوين 30 5512

تأطير مسيري المؤسسات التعليمية الجدد 40 

--- دفع لألكاديميات الجهوية للتربية والتعليم 41 5511

2 714 700 مجموع المشروع : 21 

ترشيد تدبير الموارد البشرية 22 980

نفقات األجور 10 

9 253 300 منح لفائدة الطلبة المقبولين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين 11 582

126 000 000 إعانة لألكاديميات لتغطية التعويضات عن التدريب بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لفائدة 
االساتذة المتعاقدين 12 5511

--- دفع لفائدة األكاديميات الجهوية للتربية و التكوين برسم الساعات اإلضافية وتحمالت األجور 13 5511

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 14 351

--- تكوين ومساعدة تقنية 15 454

--- مصاريف الدروس واألتعاب 16 121

--- مصاريف التأطير 17 129

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 18 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 19 471

135 453 300 مجموع المشروع : 22 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 25 980

5 000 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 10 591

1 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات األدبية والفنية والثقافية والعلمية والرياضية والتربوية 20 572

--- إعانة لفائدة المؤسسات األدبية والفنية والعلمية والرياضية والتعليمية 30 572

699 658 000 إعانة لمؤسسة محمد السادس لألعمال اإلجتماعية لموظفي قطاع التربية و التكوين 40 573

--- المساهمة في برامج سكنيات األساتذة في العالم القروي 60 589

2 000 000 إعانة لفائدة جمعية األعمال االجتماعية - فرع اإلدارة المركزية 70 573

2 000 000 مساهمة لفائدة الجمعيات االدبية و الفنية و الثقافية والعلمية والرياضية والتربوية 80 572

4 000 000 مساهمة الوزارة لفائدة مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين 90 571

713 658 000 مجموع المشروع : 25 

تسيير مركز التوجيه والتخطيط التربوي 26 980

تحمالت عقارية 10 

200 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

180 000 صيانة المباني من طرف المقاولة 16 4111

180 000 صيانة المساحات الخضراء 18 419

250 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 19 499
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 22 431

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف رخصة البناء 25 499

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

50 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

20 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

20 000 شراء لوازم معلومياتية 35 353

10 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 36 4133

نقل وتنقل 40 

--- مصاريف السفر لألساتذة األجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب 41 4211

18 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

15 000 مصاريف اإلستقبال و اإلحتفاالت الرسمية و هدايا 48 471

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية 50 

--- شراء لتجديد العتاد التعليمي 51 849

--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر 52 849

--- شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر 53 399

--- شراء اللوازم المدرسية 54 353

--- شراء أدوات صغيرة 55 391

--- شراء المواد و المواد االولية للتعليم 56 399

--- صيانة وإصالح عتاد التعليم والعتاد العلمي وعتاد المختبر 57 4132

عتاد الرياضة 60 

--- شراء لتجديد عتاد الرياضة 61 849

--- صيانة وإصالح عتاد الرياضة 62 4132

111 000 الساعات اإلظافية لتغطية النقص في األساتذة 70 121

أبحاث وإجراءات 80 

--- طبع ونسخ النصوص البيداغوجية 81 362

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 82 4221

--- مصاريف التأطير 83 129

نفقات مختلفة 90 

--- لباس 91 342

55 000 إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات 92 352

20 000 شراء مواد للحدائق 93 399

160 000 مصاريف التصحيح واألتعاب 94 121
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء عتاد الحدائق 95 849

10 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية 96 362

5 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 97 461

--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح االقتصادية 98 459

1 314 000 مجموع المشروع : 26 

تسيير مركز تكوين مفتشي التعليم 27 980

تحمالت عقارية 10 

60 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

90 000 صيانة المباني من طرف المقاولة 16 4111

50 000 صيانة المساحات الخضراء 18 419

130 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 19 499

رسوم وإتاوات 20 

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 22 431

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

50 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

20 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

150 000 شراء لوازم معلومياتية 35 353

20 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي والبرامج المعلوماتية وعتاد التهوية 36 4133

--- شراء العتاد التعليمي 37 84

نقل وتنقل 40 

--- مصاريف السفر لألساتذة األجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب 41 4211

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

200 000 مصاريف اإليواء والتغدية للمشاركين 48 471

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية 50 

--- شراء لتجديد العتاد التعليمي 51 849

--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر 52 849

--- شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر 53 399

--- شراء اللوازم المدرسية 54 353

--- شراء أدوات صغيرة 55 391

--- شراء المواد و المواد االولية للتعليم 56 399

--- صيانة وإصالح عتاد التعليم والعتاد العلمي وعتاد المختبر 57 4132
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

عتاد الرياضة 60 

--- شراء لتجديد عتاد الرياضة 61 849

--- صيانة وإصالح عتاد الرياضة 62 4132

نفقات مختلفة 90 

6 000 لباس 91 342

60 000 إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات 92 352

100 000 مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 93 121

650 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 94 454

50 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 95 471

245 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية 96 362

5 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 97 461

--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح االقتصادية 98 459

2 096 000 مجموع المشروع : 27 

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين 28 980

تحمالت عقارية 10 

3 064 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

120 000 شراء أثاث ومعدات الداخلية  15 879

3 100 000 صيانة المباني من طرف المقاولة 16 4111

2 805 000 صيانة المساحات الخضراء 18 419

6 900 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 19 499

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 22 431

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

39 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف رخصة البناء 26 499

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

1 300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

300 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 34 845

960 000 شراء لوازم معلومياتية 35 353

500 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي والبرامج المعلوماتية وعتاد التهوية 36 4133

--- شراء أثاث التعليم 37 871

--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 38 394

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 39 4132
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

186 000 مصاريف السفر لألساتذة األجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب 41 4211

3 400 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- مصاريف اإلقامة لألساتذة األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 45 4711

1 977 000 مصاريف اإليواء والتغدية للمشاركين 48 471

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية 50 

--- شراء لتجديد العتاد التعليمي 51 849

--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر 52 849

527 000 شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر 53 399

377 000 شراء اللوازم المدرسية 54 353

424 000 شراء أدوات صغيرة 55 391

542 000 شراء المواد و المواد االولية للتعليم 56 399

178 000 صيانة وإصالح عتاد التعليم والعتاد العلمي وعتاد المختبر 57 4132

--- شراء المؤلفات و الدوريات 58 352

--- شراء المؤلفات المدرسية 59 352

عتاد الرياضة 60 

--- شراء لتجديد عتاد الرياضة 61 849

110 000 صيانة وإصالح عتاد الرياضة 62 4132

أبحاث وإجراءات 70 

380 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية 71 362

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 72 4221

1 000 000 تعويضات األتعاب 73 454

نفقات مختلفة 90 

50 000 لباس 91 342

1 904 000 إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات 92 352

2 480 000 مصاريف التصحيح واألتعاب 94 121

950 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية 96 362

150 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 97 461

434 000 التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح االقتصادية 98 459

34 357 000 مجموع المشروع : 28 

منظومة التقويم والتوجيه وتنظيم االمتحانات والمباريات 29 980

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 12 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 13 4134

1 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

1 900 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

--- تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

5 800 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454

--- مصاريف األتعاب 60 454

نفقات مختلفة 70 

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 71 434

--- شحن وتفريغ وعبور ومناولة وتخزين 72 499

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 73 461

200 000 اشتراك وتوثيق وطبع 74 352

540 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 75 499

300 000 صيانة المباني من طرف المقاولة 76 4111

140 000 صيانة المساحات الخضراء 77 419

300 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 78 4111

--- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 79 879

--- تعويضات التدريب 80 454

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 90 

200 000 شراء لوازم معلومياتية 91 353

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 92 845

--- شراء عتاد سمعي ـ بصري 93 844

30 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 94 4133

30 000 صيانة وإصالح المولدات الكهربائية 95 4132

50 000 شراء الوقود والزيوت لمحرك المولد الكهربائي لمركز البيانات 96 333

10 900 000 مجموع المشروع : 29 

تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين  30 980

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 10 352

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 30 431

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 40 353

عتاد ولوازم تقنية ومعلوماتية وبرامج 50 

1 600 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي والبرامج المعلوماتية وعتاد التهوية 51 4133

--- دراسات معلومياتية 52 453

500 000 مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 53 4423

20 000 شراء الوقود والزيوت لمحرك المولد الكهربائي لمركز البيانات 54 333

--- صيانة وإصالح المولدات الكهربائية 55 4132

5 000 000 اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 60 4423

7 120 000 مجموع المشروع : 30 

تطوير وتنويع العرض المدرسي الخصوصي  40 950

--- دفع لألكاديميات الجهوية للتربية والتعليم 10 5511

--- أتعاب المحامين 20 455

500 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 30 451
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

500 000 مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 40 455

1 000 000 مجموع المشروع : 40 

التدخالت القانونية 50 980

1 000 000 تعويض عن الحوادث المدرسية 10 584

185 000 أتعاب المحامين 20 455

110 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

300 000 إيرادات واسعافات وتسديدات عند وقوع حوادث الشغل 40 581

100 000 مصاريف الخبرة والمساعدة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 50 455

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 60 451

15 000 مصاريف قضائية 70 459

178 000 خبرة قضائية واستشارة قانونية 80 459

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 90 584

111 778 000 مجموع المشروع : 50 

تصفية المتأخرات 60 980

--- منح للدراسة 10 582

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 20 461

--- تعويضات عن الصندوق 30 123

--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح االقتصادية 40 459

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 50 431

--- نفقات خاصة بالتخبيز والطهي 60 00

10 000 000 تعويضات التدريب 70 454

--- مستحقات الكهرباء 80 332

--- مستحقات الماء 90 333

10 000 000 مجموع المشروع : 60 

مساهمة في البرنامج الثاني لتحدي األلفية 80 980

9 000 000 دفع لألكاديميات في إطار البرنامج الثاني لتحدي األلفية  10 5511

9 000 000 مجموع المشروع : 80 

1 160 537 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة ـ تطوان ـ 
الحسيمة 50 980

52 580 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

726 481 800 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

779 061 800 مجموع المشروع : 50 

779 061 800 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق 50 980

31 000 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

367 415 800 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

398 415 800 مجموع المشروع : 50 

398 415 800 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس ـ مكناس 50 980

43 989 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

519 102 000 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

563 091 000 مجموع المشروع : 50 

563 091 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة 50 980

36 700 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

447 631 300 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

484 331 300 مجموع المشروع : 50 

484 331 300 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني مالل ـ خنيفرة 50 980

19 809 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

423 319 000 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

443 128 000 مجموع المشروع : 50 

443 128 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء ـ سطات 50 980

40 685 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

902 266 400 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

942 951 400 مجموع المشروع : 50 

942 951 400 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش ـ آسفي 50 980

40 000 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

816 245 400 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

856 245 400 مجموع المشروع : 50 

856 245 400 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة درعة ـ تافياللت 50 980

17 000 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

458 256 000 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

475 256 000 مجموع المشروع : 50 

475 256 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة  50 980

30 000 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

348 600 000 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

378 600 000 مجموع المشروع : 50 

378 600 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ـ واد نون 50 980

11 600 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

78 481 500 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

90 081 500 مجموع المشروع : 50 

90 081 500 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون - الساقية 
الحمراء 50 980

8 500 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

55 217 800 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

63 717 800 مجموع المشروع : 50 

63 717 800 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة ـ وادي الذهب 50 980

4 500 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

36 983 000 إعانة لألكاديميات لتغطية نفقات المستخدمين المتعاقدين  20 5511

41 483 000 مجموع المشروع : 50 

41 483 000 مجموع الجهة : 12

6 676 900 000 مجموع البرنامج : 900

إلزامية التعليم لضمان اإلنصاف و الجودة  901

المصالح المشتركة 00

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10 

االرتقاء بالتعليم األولي  11 911

التكوين المستمر لتأهيل المربيين 10 

--- دفع لألكاديميات الجهوية للتربية والتعليم 11 5511

التكوين األساسي 20 

--- دفع لألكاديميات الجهوية للتربية والتعليم 21 5511

تسيير أقسام التعليم األولي 30 

--- دفع لألكاديميات الجهوية للتربية والتعليم 31 5511
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

توزيع المحافظ على التالميذ المعوزين 40 

--- دفع للمنظمة المغربية لدعم التمدرس 41 571

--- دفع لألكاديميات الجهوية للتربية والتعليم 42 5511

نفقات مختلفة 60 

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 61 121

2 000 000 ساعات إضافية و مصاريف األتعاب 62 121

500 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية 64 362

--- مصاريف اإلستقبال و اإلحتفاالت الرسمية و هدايا 65 471

2 500 000 دفع للجمعيات العاملة بالتعليم االولي 66 57

5 000 000 دفع لفائدة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم االولي 67 571

10 000 000 مجموع المشروع : 11 

دعم التمدرس باألوساط القروية والشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص  14 980

إنجاز برنامج محاربة الهدر المدرسي "تيسير 50 

--- دفع للمنظمة المغربية لدعم التمدرس 51 571

"المبادرة الملكية المغربية "مليون محفظة 60 

--- دفع للمنظمة المغربية لدعم التمدرس 61 571

25 000 000 تحويل لفائدة صندوق تحويل لفائدة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اطار مبادرة 
مليون محفظة 62 54

25 000 000 مجموع المشروع : 14 

تطوير النموذج البيداغوجي  20 

مسارات تعلم جديدو للسنوات األربع األولى من التعليم االبتدائي 21 980

بحوث ومستجدات بيداغوجية 10 

--- دفع لألكاديميات الجهوية للتربية والتعليم 11 5511

500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- تداريب و تكوين بالمقاولة 14 454

--- مصاريف التدريب و التكوين 15 454

5 300 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 16 454

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 17 871

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 18 845

3 500 000 اشتراك وتوثيق وطبع 19 352

--- شراء لوازم معلومياتية 20 353

700 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 30 451

3 200 000 دراسات، تصميم وإنتاج دعامات ديداكتيكية 40 459

13 200 000 مجموع المشروع : 21 

تقوية اللغات األجنبية بالثانوي اإلعدادي وتغيير نموذج التعلم 22 980

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

500 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454

--- مصاريف التأطير 60 129

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- تعويضات التدريب 80 454

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 90 

--- شراء لوازم معلومياتية 91 353

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 92 845

--- شراء عتاد سمعي بصري وعتاد المختبر 93 849

500 000 اشتراك وتوثيق وطبع 94 352

1 500 000 مجموع المشروع : 22 

المصاحبة والتكوين عبر الممارسة 23 980

500 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

--- تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

1 000 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454

--- مصاريف التأطير 60 129

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- تعويضات التدريب 80 454

2 000 000 مجموع المشروع : 23 

المسار المهني بالثانوي اإلعدادي 30 950

200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

200 000 تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

200 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454

--- مصاريف التأطير 60 129

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- تعويضات التدريب 80 454

200 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 90 353

1 000 000 مجموع المشروع : 30 

52 700 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة ـ تطوان ـ 
الحسيمة 10 980

94 305 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

29 043 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

110 623 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

233 971 000 مجموع المشروع : 10 

233 971 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق 10 980

69 873 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

23 193 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

87 986 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

181 052 000 مجموع المشروع : 10 

181 052 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس ـ مكناس 10 980

125 228 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

32 456 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

152 571 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

310 255 000 مجموع المشروع : 10 

310 255 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة 10 980

105 451 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

34 162 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

105 041 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

244 654 000 مجموع المشروع : 10 

244 654 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني مالل ـ خنيفرة 10 980

82 701 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

19 014 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

116 716 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

218 431 000 مجموع المشروع : 10 

218 431 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء ـ سطات 10 980

155 404 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

37 087 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

99 918 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

292 409 000 مجموع المشروع : 10 

292 409 000 مجموع الجهة : 06
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة مراكش - آسفي 07

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش ـ آسفي 10 980

119 838 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

33 048 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

196 146 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

349 032 000 مجموع المشروع : 10 

349 032 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة درعة ـ تافياللت 10 980

79 954 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

12 746 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

106 931 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

199 631 000 مجموع المشروع : 10 

199 631 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة  10 980

82 997 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

21 277 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

91 628 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

195 902 000 مجموع المشروع : 10 

195 902 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ـ واد نون 10 980

18 462 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

4 736 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

23 830 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

47 028 000 مجموع المشروع : 10 

47 028 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون - الساقية 
الحمراء 10 980

16 498 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

2 472 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

7 120 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

26 090 000 مجموع المشروع : 10 

26 090 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة ـ وادي الذهب 10 980

6 421 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

766 000 إعانة لفائدة األكاديميات في إطار برنامج تعميم التعليم األولي 20 5511

1 700 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 30 5511

8 887 000 مجموع المشروع : 10 

8 887 000 مجموع الجهة : 12

2 360 042 000 مجموع البرنامج : 901

التعليم التأهيلي وما بعد الثانوي من أجل االرتقاء بالفرد والمجتمع 902

المصالح المشتركة 00

إعداد الفرد للحياة المهنية 10 

المسالك الدولية للباكالوريا المغربة 11 980

700 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

--- تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

800 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454

--- مصاريف التأطير 60 129

300 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

200 000 تعويضات التدريب 80 454

2 500 000 مجموع المشروع : 11 

الباكالوريا المهنية 12 922

300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

300 000 تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

200 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454

--- مصاريف التأطير 60 129

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- تعويضات التدريب 80 454

1 000 000 مجموع المشروع : 12 

روح المبادرة والحس المقاوالتي 13 950

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

100 000 تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

200 000 مصاريف الدروس واألتعاب 50 454

--- مصاريف التأطير 60 129

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- تعويضات التدريب 80 454

500 000 مجموع المشروع : 13 

173



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

النزاهة بالمدرسة والقيم 14 980

--- إعانة لفائدة المخيمات 10 572

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

--- تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

--- تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454

--- مصاريف التأطير 60 129

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- شراء أدوات العالجات الطبية 80 328

200 000 اشتراك وتوثيق وطبع 90 352

400 000 مجموع المشروع : 14 

مسار اكتشاف المهن 15 950

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

300 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

100 000 تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

300 000 مصاريف الدروس واألتعاب 50 454

--- مصاريف التأطير 60 129

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- تعويضات التدريب 80 454

700 000 مجموع المشروع : 15 

تدبير المؤسسات التعليمية 16 980

إعادة ترتيب الوقت المدرسي 10 

500 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 12 351

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 13 4221

--- تداريب و تكوين بالمقاولة 15 454

200 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 16 454

300 000 اشتراك وتوثيق وطبع 19 352

التسيير السنوي للجنة حقوق اإلنسان والمواطنة  60 

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 62 471

--- تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 64 454

1 000 000 مجموع المشروع : 16 

االرتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية  20 980

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

--- تداريب و تكوين بالمقاولة 40 454

100 000 تعويض عن األتعاب المرتبطة بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة 50 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التأطير 60 129

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- شراء عتاد سمعي ـ بصري 80 844

100 000 اشتراك وتوثيق وطبع 90 352

200 000 مجموع المشروع : 20 

حفز اإلمتياز بالثانوي التأهيلي وما بعد الثانوي 30 

حفز التفوق بالثانوي التأهيلي وما بعد الثانوي 31 950

منح للدراسة 50 

50 000 000 منح االستحقاق 51 582

التحفيز على التميز 60 

--- توزيع الجوائز 61 589

--- مصاريف تنظيم التظاهرات بالمؤسسات التعليمية 62 459

600 000 ساعات إضافية و مصاريف األتعاب 63 121

--- طبع و إعادة إنتاج النصوص 64 461

50 600 000 مجموع المشروع : 31 

56 900 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة ـ تطوان ـ 
الحسيمة 10 980

50 928 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

41 212 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

92 140 000 مجموع المشروع : 10 

92 140 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق 10 980

41 067 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

20 335 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

61 402 000 مجموع المشروع : 10 

61 402 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس ـ مكناس 10 980

72 430 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

55 662 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

128 092 000 مجموع المشروع : 10 

128 092 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة 10 980

66 218 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

175



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

33 066 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

99 284 000 مجموع المشروع : 10 

99 284 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني مالل ـ خنيفرة 10 980

36 757 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

38 400 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

75 157 000 مجموع المشروع : 10 

75 157 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء ـ سطات 10 980

91 526 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

23 964 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

115 490 000 مجموع المشروع : 10 

115 490 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش ـ آسفي 10 980

55 682 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

61 775 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

117 457 000 مجموع المشروع : 10 

117 457 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة درعة ـ تافياللت 10 980

33 942 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

40 728 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

74 670 000 مجموع المشروع : 10 

74 670 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة  10 980

42 461 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

43 944 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

86 405 000 مجموع المشروع : 10 

86 405 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ـ واد نون 10 980

11 805 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

10 452 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

22 257 000 مجموع المشروع : 10 

22 257 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون - الساقية 
الحمراء 10 980

11 527 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

252 000 إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

11 779 000 مجموع المشروع : 10 

11 779 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

المساهمة في نفقات التسيير لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة ـ وادي الذهب 10 980

3 937 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

--- إعانة تسيير لفائدة األكاديميات متعلقة بالدعم االجتماعي 20 5511

3 937 000 مجموع المشروع : 10 

3 937 000 مجموع الجهة : 12

944 970 000 مجموع البرنامج : 902

التربية غير النظامية 903

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 980

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

20 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 12 4134

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 13 351

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 20 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 21 845

200 000 شراء لوازم معلومياتية 22 353

30 000 صيانة العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 23 4133

30 000 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 24 4123

20 000 شراء اللوازم السمعية- البصرية 25 353

--- شراء عتاد سمعي ـ بصري 26 844

46 000 اصالح و صيانة نظام االمن 27 419

نفقات مختلفة 30 

250 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 31 461

200 000 اشتراك وتوثيق 32 352

200 000 توزيع الجوائز 33 589

70 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية 34 362

20 000 شراء ادوات صغيرة و عقاقير 35 391

20 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 36 399
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

20 000 لباس األعوان 37 342

40 000 اكتراء قاعات المحاضرات 38 4414

30 000 شراء مواد الطباعة 39 359

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 40 

--- دراسات عامة 41 451

100 000 مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 42 454

50 000 مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 43 454

115 400 مصاريف التكوين والتداريب 44 454

600 000 حمالت التوعية 45 463

نقل وتنقل 50 

50 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

150 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 53 4221

180 000 تعويضات المهمة بالخارج 54 4222

120 000 تعويضات كيلومترية 55 4214

15 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

مصاريف التكوين 60 

30 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 61 471

--- ساعات إضافية و مصاريف األتعاب 62 121

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 63 461

50 000 مصاريف اإلستقبال و اإلحتفاالت الرسمية و هدايا 64 471

تحمالت عقارية 70 

100 800 ضرائب ورسوم 71 2

1 680 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 72 4412

100 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 73 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 74 872

600 500 مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 75 499

30 000 صيانة وإصالح عتاد الهاتف 76 4132

20 000 شراء مواد النظافة والتطهير 77 369

رسوم وإتاوات 80 

1 100 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 81 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 82 433

40 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 83 434

100 000 مستحقات الماء 84 333

120 000 مستحقات الكهرباء 85 332

حظيرة السيارات 90 

150 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 91 4131

30 000 اكتراء السيارات 92 4421
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

200 000 شراء الوقود والزيوت 93 331

30 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 94 25

31 300 مصاريف تأمين السيارات 95 4931

7 489 000 مجموع المشروع : 10 

مدرسة الفرصة الثانية 20 950

االحتضان 20 

500 000 المساهمة في التربية الغير النظامية 21 572

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 22 461

--- دراسات و مساعدة تقنية 23 571

--- حمالت التوعية 24 463

برنامج الجمعيات 30 

--- إعانة لجمعيات التربية الغير النظامية 31 572

520 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 32 471

2 559 000 ساعات إضافية و مصاريف األتعاب 33 121

200 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 34 351

--- شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات 35 352

620 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 36 4221

200 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 37 461

200 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 38 451

200 000 مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 39 455

سلك االستدراك 40 

50 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 41 471

100 000 ساعات إضافية و مصاريف األتعاب 42 121

200 000 شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات 43 352

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 45 451

50 000 مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 46 4711

5 399 000 مجموع المشروع : 20 

محاربة الهدر المدرسي 30 950

خاليا اليقظة 10 

--- ساعات إضافية و مصاريف األتعاب 11 121

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

الدعم التربوي 20 

--- إعانة لجمعيات التربية الغير النظامية 21 572

--- مصاريف الدروس واألتعاب 22 121

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 23 471

--- ساعات إضافية و مصاريف األتعاب 24 121

--- شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات 25 352
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 26 4212

--- طبع النصوص التربوية 27 461

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 28 451

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 29 455

دعم تمدرس الطفولة الصغيرة 30 

--- إعانة لجمعيات التربية الغير النظامية 31 572

--- مصاريف الدروس واألتعاب 32 121

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 33 471

--- ساعات إضافية و مصاريف األتعاب 34 121

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 35 4212

--- طبع النصوص التربوية 36 461

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 37 455

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 38 4711

محاربة التكرار واإلنقطاع عن الدراسة 40 

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 41 351

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

--- ساعات إضافية و مصاريف األتعاب 43 121

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 45 461

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 46 451

تأمين الزمن المدرسي 50 

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 51 351

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 52 845

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 53 461

--- حمالت التوعية 54 463

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 55 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 56 4221

--- توزيع الجوائز 57 589

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 58 471

--- ساعات إضافية و مصاريف األتعاب 59 121

مجموع المشروع : 30 

12 888 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

مشروع التربية غير النظامية 10 950

680 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

680 000 مجموع المشروع : 10 

680 000 مجموع الجهة : 01
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الشرق 02

مشروع التربية غير النظامية 10 950

600 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

600 000 مجموع المشروع : 10 

600 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

مشروع التربية غير النظامية 10 950

680 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

680 000 مجموع المشروع : 10 

680 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

مشروع التربية غير النظامية 10 950

450 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

450 000 مجموع المشروع : 10 

450 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

مشروع التربية غير النظامية 10 950

530 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

530 000 مجموع المشروع : 10 

530 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

مشروع التربية غير النظامية 10 950

700 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

700 000 مجموع المشروع : 10 

700 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

مشروع التربية غير النظامية 10 950

600 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

600 000 مجموع المشروع : 10 

600 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

مشروع التربية غير النظامية 10 950

355 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

355 000 مجموع المشروع : 10 

355 000 مجموع الجهة : 08
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة سوس - ماسة 09

مشروع التربية غير النظامية 10 950

440 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

440 000 مجموع المشروع : 10 

440 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

مشروع التربية غير النظامية 10 950

38 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

38 000 مجموع المشروع : 10 

38 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

مشروع التربية غير النظامية 10 950

87 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

87 000 مجموع المشروع : 10 

87 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

مشروع التربية غير النظامية 10 950

40 000 إعانة لتسيير األكاديميات 10 5511

40 000 مجموع المشروع : 10 

40 000 مجموع الجهة : 12

18 088 000 مجموع البرنامج : 903

محاربة األمية  904

المصالح المشتركة 00

تحويل لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة األمية 10 980

50 000 000 دفع لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة األمية 10 5511

50 000 000 مجموع المشروع : 10 

50 000 000 مجموع الجهة : 00

50 000 000 مجموع البرنامج : 904

قيادة منظومة التكوين المهني 905

المصالح المشتركة 00

التخطيط 10 980

دراسات 10 

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات وتحريات عامة 12 451

8 000 000 دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- دراسات وأبحاث 14 451

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 15 454

--- دراسات جهوية لتخطيط التكوين المهني 16 451
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 20 454

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 30 454

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 40 434

--- دراسات لتحديد حاجيات التكوين  50 451

--- مساعدة تقنية إلعداد الدالئل المرجعية للمهن والكفاءات والدالئل المرجعية للمهن والحرف  60 452

8 000 000 مجموع المشروع : 10 

التقييم 20 980

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 10 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 20 461

2 100 000 مصاريف تنظيم المبارات العامة للتكوين المهني 30 459

دراسة تحسين نظام التكوين المهني  40 

--- دراسات تقييم نظام التكوين المهني 41 451

2 500 000 دراسات و مساعدة تقنية 42 571

--- دراسات التأثير 43 451

--- إتفاقيات ومساعدة تقنية 44 451

--- دراسات وأبحاث 45 451

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 46 454

4 300 000 دراسات حول تطابق التكوين مع الشغل 47 451

8 900 000 مجموع المشروع : 20 

تقنين وانعاش نظام التكوين المهني 30 930

نفقات التعميم واإلعالم والتوعية 10 

800 000 مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 11 359

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 12 353

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 13 351

100 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 14 461

--- اشتراك وتوثيق 15 352

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 16 454

400 000 مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 18 454

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية وحمالت تحسيسية واإلتصال 30 452

2 000 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 40 454

600 000 أتعاب المستشارين والخبراء 50 455

3 900 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمات 40 980

إعانة لمؤسسات التكوين المهني  10 

10 000 000 إعانة لفائدة معهد مهن الطيران 11 5121

4 000 000 إعانة لفائدة المدرسة العليا لإلبداع والموضة 12 5121

20 000 000 إعانة لفائدة معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات 13 5121
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

14 000 000 إعانة لفائدة معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية  14 5121

29 000 000 إعانة لفائدة المدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة  16 5121

مساهمة الدولة في مصاريف االستغالل لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 20 

--- إعانة التسيير لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 21 5511

--- إعانة التسيير لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم منح الدراسة  22 5511

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 30 54

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 40 5512

200 000 إعانة لفائدة مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس لألشخاص المعاقين 50 571

77 200 000 مجموع المشروع : 40 

98 000 000 مجموع الجهة : 00

98 000 000 مجموع البرنامج : 905

تنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين المهني 906

المصالح المشتركة 00

تنمية التكوين أثناء العمل 10 930

--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 10 454

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 20 359

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 30 461

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 40 454

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 50 454

--- دراسات و مساعدة تقنية 60 571

1 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 70 451

--- إعداد مؤلف للتنظيمات و القوانين 80 451

--- دراسات لتحديد و تعبير عن حاجيات التكوين المستمر 90 451

1 000 000 مجموع المشروع : 10 

تنمية التكوين بالتدرج المهني 20 930

--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 10 454

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 20 359

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 30 454

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 40 454

--- مصاريف رخصة البناء 50 499

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 60 459

--- دراسات و مساعدة تقنية 70 571

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية وحمالت تحسيسية واإلتصال 80 452

1 500 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 90 451

1 500 000 مجموع المشروع : 20 

مسايرة المخططات التنموية االستراتيجية والبرامج متعددة السنوات  30 930

نفقات متعلقة بمسايرة الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي 10 

100 000 مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 11 359
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 12 454

--- مصاريف رخصة البناء 13 499

400 000 مصاريف صاحب المشروع المفوض 14 459

--- دراسات و مساعدة تقنية 15 571

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 16 451

مسايرة اإلستراتيجية الطاقية  20 

100 000 مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 21 359

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 22 454

--- مصاريف رخصة البناء 23 499

500 000 مصاريف صاحب المشروع المفوض 24 459

--- دراسات و مساعدة تقنية 25 571

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 26 451

إستراتيجيات وبرامج أخرى  30 

100 000 مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 31 359

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 32 454

360 000 مصاريف رخصة البناء 33 499

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 34 459

--- دراسات و مساعدة تقنية 35 571

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 36 451

1 560 000 مجموع المشروع : 30 

هندسة التكوين  40 930

--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 10 454

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 30 454

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 40 454

3 000 000 دراسات و مساعدة تقنية 50 571

--- دراسات عامة 60 451

--- دراسات و استشارات 70 451

--- دراسات لتنمية التكوينات الخاصة 80 451

--- دراسات إلعداد البرامج التربوية 90 451

3 000 000 مجموع المشروع : 40 

تكوين مستمر وتكوين المكونين 50 980

100 000 مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 10 454

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- اشتراك وتوثيق 30 352

عتاد ولوازم المكتب 40 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 41 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 42 353
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 50 454

--- دراسات و مساعدة تقنية 60 571

1 000 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 70 454

--- دراسات عامة حول الموارد البشرية 80 451

1 100 000 مجموع المشروع : 50 

8 160 000 مجموع الجهة : 00

جهة سوس - ماسة 09

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- دراسات إلعداد البرامج التربوية 30 451

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 09

8 160 000 مجموع البرنامج : 906

دعم وخدمات متعددة االختصاص 910

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 980

رسوم وإتاوات 10 

1 100 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

110 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 12 434

275 000 مستحقات الماء 13 333

575 000 مستحقات الكهرباء 14 332

150 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 15 25

--- رسوم التسجيل و التنبر 16 24

--- ضرائب ورسوم 17 2

نقل وتنقل 20 

150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 21 4211

50 000 مصاريف نقل البضائع 22 4219

200 000 تعويضات كيلومترية 23 4214

6 360 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 24 4221

200 000 تعويضات المهمة بالخارج 25 4222

350 000 مصاريف النقل الجوي 26 4219

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

1 500 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

1 500 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 32 353

118 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 34 372

حظيرة السيارات 40 

1 200 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

150 000 مصاريف تأمين السيارات 42 4931

1 200 000 شراء الوقود والزيوت 43 331

--- اكتراء وسائل النقل 44 4421

--- اكتراء السيارات 45 4421

--- مصاريف المخلفات 46 459

تحمالت عقارية 50 

2 100 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 51 4412

2 350 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 52 4111

500 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 53 872

200 000 صيانة المساحات الخضراء 54 419

3 000 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 55 499

نفقات مختلفة 60 

130 000 لباس األعوان 61 342

200 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 62 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 63 471

15 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 64 361

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 65 584

15 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف االستشاريين ، أتعاب ومصاريف التدريب والتكوين 67 454

100 000 مصاريف الترجمة والتفسير 68 459

50 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 69 336

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 70 584

23 848 000 مجموع المشروع : 10 

أنظمة المعلومات 20 980

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

250 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 11 4133

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 12 352

300 000 انخراط الولوج لبنوك المعطيات  13 352

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 14 373

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  15 4133

3 000 000 دراسات و مساعدة تقنية 16 571

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 17 454

--- مساعدة تقنية واستشارات 40 452

3 550 000 مجموع المشروع : 20 

تحديث االدارة 30 980

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 10 454

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

--- مصاريف المساعدة التقنية والخبرات المختلفة 30 452
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الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

200 000 مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 40 452

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 50 452

200 000 مجموع المشروع : 30 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 40 980

2 000 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 10 573

2 000 000 مجموع المشروع : 40 

الموارد البشرية والكفاءات  50 980

تكوين مستمر 10 

400 000 مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 11 454

100 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 12 471

300 000 مصاريف التكوين 13 454

150 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 14 461

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 15 359

500 000 اشتراك وتوثيق 16 352

160 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 17 591

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 18 454

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 19 454

--- دراسات و مساعدة تقنية 20 571

تنظيم االمتحانات المهنية ومباريات التوظيف 30 

--- مصاريف التكوين 31 454

--- مساعدة تقنية 32 452

100 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 33 121

--- تكوين ومساعدة تقنية 34 454

--- تعويضات التاطير و التنشيط لحلقات دراسية و لقاءات تربوية و ايام تكوينية 35 454

--- مصاريف الدروس والتصحيح واألتعاب 36 454

150 000 اكتراء القاعات لتنظيم االمتحانات والمباريات 37 4414

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 38 454

1 860 000 مجموع المشروع : 50 

31 458 000 مجموع الجهة : 00

31 458 000 مجموع البرنامج : 910

التعليم العالي  907

المصالح المشتركة 00

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 980

4 925 000 إعانة التسيير للجامعات 10 5511

--- إعانة التسيير لفائدة الجامعات في إطار مبادرة تكوين 10.000 إطار تربوي في أفق 2016 20 5511

--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 30 4423

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 40 459

4 925 000 مجموع المشروع : 10 
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تقييم منظومة التعليم العالي 20 980

5 000 000 إعانة لفائدة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي 10 5511

5 000 000 مجموع المشروع : 20 

9 925 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 980

88 000 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة عبد المالك السعدي –تطوان 10 5511

88 000 000 مجموع المشروع : 10 

88 000 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 980

70 000 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة محمد األول –وجدة 10 5511

70 000 000 مجموع المشروع : 10 

70 000 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 980

101 000 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فاس 10 5511

74 600 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة موالي اسماعيل –مكناس 20 5511

50 000 000 إعانة لفائدة الجامعة األور ومتوسطية بفاس 30 5511

225 600 000 مجموع المشروع : 10 

225 600 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 980

149 500 000 عانة التسيير لفائدة جامعة محمد الخامس –الرباط 10 5511

55 000 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة ابن طفيل –القنيطرة 20 5511

50 000 000 إعانة لفائدة الجامعة الدولية بالرباط 30 5511

254 500 000 مجموع المشروع : 10 

254 500 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 980

50 000 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة السلطان موالي سليمان –بني مالل 10 5511

50 000 000 مجموع المشروع : 10 

50 000 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 980

139 000 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة الحسن الثاني –الدار البيضاء 10 5511

45 000 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة الحسن األول –سطات 20 5511
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البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

45 000 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة شعيب الدكالي –الجديدة 30 5511

229 000 000 مجموع المشروع : 10 

229 000 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 980

98 200 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة القاضي عياض –مراكش 10 5511

98 200 000 مجموع المشروع : 10 

98 200 000 مجموع الجهة : 07

جهة سوس - ماسة 09

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 980

94 600 000 إعانة التسيير لفائدة جامعة ابن زهر –أكادير 10 5511

94 600 000 مجموع المشروع : 10 

94 600 000 مجموع الجهة : 09

1 119 825 000 مجموع البرنامج : 907

البحت العلمي والتكنولوجي  908

المصالح المشتركة 00

تطوير منظومة البحث العلمي والتقني واإلبتكار 10 

تطوير البحث العلمي 11 970

40 803 000 اعانة للبحث العلمي 10 5511

30 000 000 إعانة التسيير للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني 20 5511

5 000 000 إعانة التسيير لفائدة الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بتاونات 30 5511

2 830 000 إعانة التسيير للجامعات في إطار برامج الشراكة 40 5511

78 633 000 مجموع المشروع : 11 

إنعاش البحث التقني واالبتكار 12 970

22 500 000 دفع للصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية 10 54

170 000 الجائزة الكبرى لإلختراع والبحث العلمي والتقني 20 589

--- الجائزة الكبرى للبحث فاطمة الفهرية 30 589

22 670 000 مجموع المشروع : 12 

101 303 000 مجموع الجهة : 00

101 303 000 مجموع البرنامج : 908

الدعم االجتماعي لفائدة الطلبة  909

المصالح المشتركة 00

اعطاء المنح وتعويضات جزافية 10 980

1 800 000 000 إعانة التسيير لفائدة المكتب الوطني لألعمال الجامعية واإلجتماعية والثقافية في إطار منح الدراسة 
بالمغرب 10 5511

--- إعانة التسيير لفائدة المكتب الوطني لألعمال الجامعية واإلجتماعية والثقافية في إطار منح الدراسة 
بالخارج 20 5511

--- منح بالمغرب  30 582

8 000 000 منح الدراسات في الخارج  40 582
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 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التمدرس 50 589

1 808 000 000 مجموع المشروع : 10 

تحسين وتعزيز األحياء والمطاعم الجامعية 20 980

420 000 000 إعانة التسيير للمكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية  10 5511

736 000 إعانة لفائدة الفدرالية المغربية للرياضة الجامعية 20 571

9 395 000 إعانة لدار المغرب بباريس 30 571

430 131 000 مجموع المشروع : 20 

2 238 131 000 مجموع الجهة : 00

2 238 131 000 مجموع البرنامج : 909

قيادة وحكمة 920

المصالح المشتركة 00

قيادة ودعم المهام 10 

دعم المهام 11 980

تحمالت عقارية 10 

82 000 ضرائب ورسوم 11 2

780 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

1 900 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- صيانة واصالح المساكن االدارية 14 4112

15 000 صيانة وإصالح المصاعد 15 4132

300 000 دراسات، تدقيق، اتفاقيات ومساعدات تقنية 16 451

945 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 17 499

92 800 مصاريف رخصة البناء 18 499

400 000 مصاريف صاحب المشروع المفوض 19 459

رسوم وإتاوات 20 

2 290 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- شحن وتفريغ وعبور ومناولة وتخزين 22 499

110 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 23 433

230 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 24 434

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 25 435

1 002 000 مستحقات الماء 26 333

1 029 000 مستحقات الكهرباء 27 332

--- مصاريف الجمارك 28 22

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 29 431

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

20 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 31 399

1 422 400 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

175 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب وعتاد الطباعة 33 4134

156 800 اكتراء العتاد واألثاث 34 4424
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سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

20 000 شراء مواد الطباعة 35 359

20 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 36 4132

20 000 شراء المواد األولية 37 399

200 000 صيانة وإصالح الشبكة الهاتفية 38 419

20 000 شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 39 391

حظيرة السيارات 40 

1 420 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

1 100 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

60 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

232 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 50 

515 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي والبرامج وعتاد التهوية والعناد السمعي البصري 51 4133

1 250 000 شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 52 353

--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 53 373

30 000 مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 54 359

20 000 شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 55 394

2 100 000 اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية 56 4423

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 57 372

نقل وتنقل 60 

210 000 نقل الموظفين داخل المملكة 61 4211

840 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

555 000 تعويضات كيلومترية 63 4214

8 004 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221

820 000 تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

--- اكتراء وسائل النقل 67 4421

200 000 اكتراء السيارات 68 4421

--- تعويضات التدريب 69 454

نفقات مختلفة 70 

60 000 لباس 71 342

420 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 72 471

130 000 مصاريف االستقباالت والهدايا للشخصيات 73 471

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 74 336

20 000 مصنوعات رصاصية و لوازم صحية 75 327

30 000 لوازم الكهرباء 76 328

10 000 شراء لوازم النجارة 77 323

40 000 شراء مواد النظافة والتطهير 78 369

100 000 مواد غذائية 79 311
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سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مصاريف قضائية ومصاريف الخبرة 80 

5 050 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 81 584

100 000 مصاريف التقييم واالستشارة والخبرة 82 459

600 000 المصاريف القضائية وأتعاب المحامين 83 455

100 000 رسوم قضائية 84 29

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 85 584

شراء المؤلفات ومصاريف الطبع 90 

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 91 352

300 000 نفقات نشر المؤلفات والمجالت ونشرات االتصال 92 461

500 000 اشتراك وتوثيق 93 352

480 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 94 461

--- نشر و إذاع و اتصال 95 461

--- دراسات و أعمال االتصال 96 451

--- مصاريف وكاالت اإلتصال 97 461

100 000 مصاريف أشغال التصاميم والملصقات والالفتات والشارات 98 459

--- مصاريف طبع المنشورات و الفهارس  99 352

36 626 000 مجموع المشروع : 11 

تداريب وندوات وتكوين مستمر وتعزيز كفاءات األطر التربوية لموظفي التعليم العالي 12 980

نفقات تنظيم التداريب والندوات 10 

10 000 نقل األساتذة األجانب بالمغرب 11 4219

--- مصاريف اإلقامة لألساتذة األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 12 4711

--- نقل رجال التعليم المتدربين بالخارج 13 4212

--- ساعات إضافية وأتعاب المؤطرين 14 121

100 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 15 471

3 000 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- تعويضات التدريب 17 454

300 000 مصاريف تصحيح االمتحانات والمباريات 18 454

400 000 مصاريف المستشارين والمحاضرين واألساتذة والمترجمين 20 455

--- مصاريف الدروس واألتعاب 30 121

اكتراءات 40 

--- اكتراء قاعات المحاضرات 41 4414

--- كراء األروقة وقاعات العرض 42 4414

--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة 43 4422

--- اكتراء السيارات 44 4421

--- اكتراء عتاد تقني 45 4422

--- كراء العتاد و األثاث للعرض 46 4424

--- اكتراء وسائل النقل 47 4421
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اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء عتاد سمعي 48 4422

3 810 000 مجموع المشروع : 12 

المبارات المشتركة 13 980

25 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 10 121

70 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 20 4221

20 000 تعويضات المهمة بالخارج 30 4222

--- مصاريف نقل الموظفين والطلبة داخل المغرب 40 4219

20 000 مصاريف النشر والطبع 50 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

20 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 80 434

--- اكتراء عتاد تقني 90 4422

155 000 مجموع المشروع : 13 

تسيير المفتشية العامة 14 980

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

نقل وتنقل 20 

400 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 21 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 22 4222

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 23 4212

30 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

500 000 تداريب و تكوين 40 454

--- مصاريف الدروس واألتعاب 50 121

--- مصاريف التأطير 60 129

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- تعويضات التدريب 80 454

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية 90 

--- شراء لوازم معلومياتية 91 353

--- شراء عتاد سمعي ـ بصري 92 844

--- اشتراك وتوثيق وطبع 93 352

930 000 مجموع المشروع : 14 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 15 980

إعانة لألعمال اإلجتماعية 10 

2 000 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 11 573

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 12 573

--- إعانة لالعمال االجتماعية للطلبة 13 573

--- النفقات المترتبة عن الحوادث الجامعية 14 581

115 000 000 إعانة لمؤسسة محمد السادس لألعمال اإلجتماعية لموظفي قطاع التربية و التكوين 15 573

194



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 
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وظيفي

300 000 دفع لفائدة جمعية األعمال االجتماعية - فرع اإلدارة المركزية في إطار نقل موظفي الوزارة 16 573

117 300 000 مجموع المشروع : 15 

إعانات لفائدة هيئات وطنية ودولية 16 980

7 200 000 منحة للجنة المغربية االمريكية للتبادل التربوي والثقافي 10 571

--- منحة للجنة الوطنية لليونسكو 20 571

3 600 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب 30 591

1 300 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج 40 591

320 000 منحة للمؤسسات األخرى 50 571

120 000 إعانة لفائدة النقابةالوطنية للتعليم العالي 60 571

120 000 إعانة لفائدة النقابةالمغربية للتعليم العالي والبحث العلمي 70 571

12 660 000 مجموع المشروع : 16 

171 481 000 مجموع الجهة : 00

171 481 000 مجموع البرنامج : 920

13 818 358 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.11.000
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الفصل : 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

قيادة، حكامة وتعزيز الريادة 900

المصالح المشتركة 00

قيادة ودعم المهام 10 

دراسات و تداريب و تكوين و اتفاقيات و مساعدة تقنية 11 980

--- --- دراسات ، اتفاقيات ومساعدة تقنية  20 889

مجموع المشروع : 11 

تشييد البنايات 12 980

--- 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- 2 026 000 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- إعانة التجهيز لألكاديميات 30 7511

2 526 000 مجموع المشروع : 12 

التجهيز 13 980

--- 5 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- 200 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 20 879

--- 942 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- 3 000 000 شراء سيارات نفعية 40 86

--- 2 000 000 شراء السيارات السياحية 50 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 60 8513

--- 200 000 شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 70 849

--- 2 000 000 شراء عتاد المطبعة 80 849

--- 1 000 000 شراء و تركيب عتاد التهوية 90 844

14 342 000 مجموع المشروع : 13 

ادخال المعلوميات بالمصالح المركزية 14 980

--- 6 600 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي 20 845

--- --- مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 30 889

6 800 000 مجموع المشروع : 14 

تهيئة و ترميم البنايات و االقامات 15 980

--- 2 500 000 دراسات ومراقبات مرتبطة بأشغال تهيئة البنايات 10 881

13 990 000 16 000 000 أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 20 872

--- --- إعانة التجهيز لألكاديميات 30 7511

--- 200 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 40 872

--- 400 000 خبرة متعلقة بمشاريع االستثمار  50 881

13 990 000 19 100 000 مجموع المشروع : 15 

تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين  16 980

ترشيد نظم األعالم 10 

--- 10 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 6 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 12 871
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الفصل : 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 8 000 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889

24 000 000 مجموع المشروع : 16 

مركز التوجيه والتخطيط التربوي 17 980

--- --- أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 20 872

أشغال التجهيز والهندسة المدنية 40 

--- --- تشييد المباني و مساكن مدرسية 42 8211

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 50 845

--- 60 000 شراء لتجديد العتاد التعليمي وعتاد المختبر 60 849

--- 500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

--- 270 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 80 872

1 030 000 مجموع المشروع : 17 

مركز تكوين مفتشي التعليم  18 980

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- 200 000 شراء العتاد التعليمي 30 84

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 40 845

--- 290 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 75 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 60 872

765 000 مجموع المشروع : 18 

منظومة التقويم والتوجيه وتنظيم االمتحانات والمباريات 19 980

--- 100 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 10 844

--- 150 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- 200 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 30 879

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء المولد الكهربائي لمركز البيانات 50 844

650 000 مجموع المشروع : 19 

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين 20 980

--- 3 350 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

--- 750 000 شراء لتجديد عتاد الرياضة 20 849

--- 2 200 000 شراء لتجديد العتاد التعليمي وعتاد المختبر 30 849

--- 5 650 000 شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر 40 849

--- 3 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- 2 000 000 شراء أثاث التعليم 60 871

--- 550 000 دراسات ومراقبات مرتبطة بأشغال تهيئة البنايات 70 881

--- 7 500 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 80 872

--- --- شراء عتاد سمعي بصري وعتاد المختبر 90 849

25 000 000 مجموع المشروع : 20 
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الفصل : 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

اتفاقات وشراكات 40 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 40 

برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية في العالم القروي 50 980

--- --- دفع لفائدة صندوق التنمية القروية 10 74

--- 380 000 000 تسديد لفائدة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 20 74

380 000 000 مجموع المشروع : 50 

تسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي 60 980

--- 7 100 000 دفع لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي 10 762

7 100 000 مجموع المشروع : 60 

مساهمة في البرنامج الثاني لتحدي األلفية 70 980

--- 4 000 000 دفع لألكاديميات في إطار البرنامج الثاني لتحدي األلفية 10 7511

4 000 000 مجموع المشروع : 70 

13 990 000 485 313 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة 10 980

2 943 000 16 417 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

2 943 000 16 417 000 مجموع المشروع : 10 

اتفاقات وشراكات 20 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 20 

2 943 000 16 417 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الشرق 10 980

1 759 000 6 675 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

1 759 000 6 675 000 مجموع المشروع : 10 

اتفاقات وشراكات 20 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 20 

1 759 000 6 675 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
فاس ـ مكناس 10 980

4 349 000 12 226 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

4 349 000 12 226 000 مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

اتفاقات وشراكات 20 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 20 

4 349 000 12 226 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الرباط ـ سال ـ القنيطرة 10 980

2 076 000 9 537 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

2 076 000 9 537 000 مجموع المشروع : 10 

اتفاقات وشراكات 20 980

--- 42 500 000 دفع مساهمة الوزارة 10 7513

42 500 000 مجموع المشروع : 20 

2 076 000 52 037 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
بني مالل ـ خنيفرة 10 980

1 874 000 10 094 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

1 874 000 10 094 000 مجموع المشروع : 10 

اتفاقات وشراكات 20 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 20 

1 874 000 10 094 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الدارالبيضاء ـ سطات 10 980

3 268 000 14 801 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

3 268 000 14 801 000 مجموع المشروع : 10 

اتفاقات وشراكات 20 980

--- 62 000 000 دفع مساهمة الوزارة 10 7513

--- --- المساهمة في برنامج إعادة إسكان سكان دور الصفيح بجهة الدار البيضاء 
الكبرى 20 7111

62 000 000 مجموع المشروع : 20 

3 268 000 76 801 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
مراكش ـ آسفي 10 980

3 542 000 12 414 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

3 542 000 12 414 000 مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

اتفاقات وشراكات 20 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 20 

3 542 000 12 414 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة 
درعة ـ تافياللت 10 980

1 941 000 7 970 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

1 941 000 7 970 000 مجموع المشروع : 10 

اتفاقات وشراكات 20 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 20 

1 941 000 7 970 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
سوس - ماسة  10 980

2 162 000 9 374 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

2 162 000 9 374 000 مجموع المشروع : 10 

اتفاقات وشراكات 20 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 20 

2 162 000 9 374 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
كلميم ـ واد نون 10 980

405 000 5 582 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

405 000 5 582 000 مجموع المشروع : 10 

اتفاقات وشراكات 20 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 20 

405 000 5 582 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

المساهمة في نفقات االستثمار لالكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
العيون - الساقية الحمراء 10 980

416 000 5 706 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

416 000 5 706 000 مجموع المشروع : 10 

اتفاقات وشراكات 20 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 20 

416 000 5 706 000 مجموع الجهة : 11
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الفصل : 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الداخلة - واد الذهب 12

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الداخلة ـ وادي الذهب 10 980

26 000 660 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

26 000 660 000 مجموع المشروع : 10 

اتفاقات وشراكات 20 980

--- --- دفع مساهمة الوزارة 10 7513

مجموع المشروع : 20 

26 000 660 000 مجموع الجهة : 12

38 751 000 701 269 000 مجموع البرنامج : 900

إلزامية التعليم لضمان اإلنصاف و الجودة  901

المصالح المشتركة 00

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10 

تطوير وتنويع العرض المدرسي  12 980

الرفع من القدرة االستعابية بالتعليم اإلبتدائي 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني و مساكن مدرسية 13 8211

--- 120 000 000 دفع لفائدة الصندوق الخاص باسبدال أمالك الدولة 14 74

الرفع من القدرة االستعابية بالتعليم اإلعدادي 30 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 31 881

--- --- تشييد المباني و مساكن مدرسية 33 8211

--- 140 000 000 دفع لفائدة الصندوق الخاص باسبدال أمالك الدولة 34 74

260 000 000 مجموع المشروع : 12 

260 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تعميم التعليم األولي 10 911

79 572 000 66 310 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

79 572 000 66 310 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

18 327 000 71 273 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

18 327 000 71 273 000 مجموع المشروع : 20 

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

76 000 000 19 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

76 000 000 19 000 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة 40 980

152 260 000 326 570 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

152 260 000 326 570 000 مجموع المشروع : 40 

326 159 000 483 153 000 مجموع الجهة : 01
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الشرق 02

تعميم التعليم األولي 10 911

59 110 000 49 258 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

59 110 000 49 258 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

15 872 000 61 728 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

15 872 000 61 728 000 مجموع المشروع : 20 

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

90 400 000 22 600 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

90 400 000 22 600 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الشرق 40 980

74 141 000 147 283 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

74 141 000 147 283 000 مجموع المشروع : 40 

239 523 000 280 869 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تعميم التعليم األولي 10 911

77 908 000 64 923 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

77 908 000 64 923 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

24 774 000 96 346 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

24 774 000 96 346 000 مجموع المشروع : 20 

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

72 000 000 18 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

72 000 000 18 000 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
فاس ـ مكناس 40 980

107 096 000 184 730 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

107 096 000 184 730 000 مجموع المشروع : 40 

281 778 000 363 999 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تعميم التعليم األولي 10 911

76 531 000 63 775 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

76 531 000 63 775 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

16 789 000 65 291 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

16 789 000 65 291 000 مجموع المشروع : 20 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

72 000 000 18 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

72 000 000 18 000 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الرباط ـ سال ـ القنيطرة 40 980

80 187 000 173 410 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

80 187 000 173 410 000 مجموع المشروع : 40 

245 507 000 320 476 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تعميم التعليم األولي 10 911

45 639 000 38 032 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

45 639 000 38 032 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

19 112 000 74 328 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

19 112 000 74 328 000 مجموع المشروع : 20 

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

81 600 000 20 400 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

81 600 000 20 400 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
بني مالل ـ خنيفرة 40 980

57 150 000 129 344 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

57 150 000 129 344 000 مجموع المشروع : 40 

203 501 000 262 104 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تعميم التعليم األولي 10 911

79 370 000 66 141 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

79 370 000 66 141 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

15 610 000 60 710 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

15 610 000 60 710 000 مجموع المشروع : 20 

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

60 000 000 15 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

60 000 000 15 000 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الدارالبيضاء ـ سطات 40 980

66 882 000 160 367 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

66 882 000 160 367 000 مجموع المشروع : 40 

221 862 000 302 218 000 مجموع الجهة : 06
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الفصل : 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة مراكش - آسفي 07

تعميم التعليم األولي 10 911

79 277 000 66 064 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

79 277 000 66 064 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

29 454 000 114 546 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

29 454 000 114 546 000 مجموع المشروع : 20 

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

72 000 000 18 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

72 000 000 18 000 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
مراكش ـ آسفي 40 980

89 296 000 212 110 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

89 296 000 212 110 000 مجموع المشروع : 40 

270 027 000 410 720 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تعميم التعليم األولي 10 911

31 460 000 26 216 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

31 460 000 26 216 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

13 287 000 51 673 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

13 287 000 51 673 000 مجموع المشروع : 20 

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

78 400 000 19 600 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

78 400 000 19 600 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة 
درعة ـ تافياللت 40 980

73 785 000 123 938 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

73 785 000 123 938 000 مجموع المشروع : 40 

196 932 000 221 427 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تعميم التعليم األولي 10 911

51 070 000 42 558 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

51 070 000 42 558 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

22 909 000 89 091 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

22 909 000 89 091 000 مجموع المشروع : 20 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

90 400 000 22 600 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

90 400 000 22 600 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
سوس - ماسة  40 980

68 092 000 149 504 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

68 092 000 149 504 000 مجموع المشروع : 40 

232 471 000 303 753 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

تعميم التعليم األولي 10 911

12 242 000 10 202 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

12 242 000 10 202 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

3 866 000 15 014 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

3 866 000 15 014 000 مجموع المشروع : 20 

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

49 600 000 12 400 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

49 600 000 12 400 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
كلميم ـ واد نون 40 980

22 149 000 62 751 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

22 149 000 62 751 000 مجموع المشروع : 40 

87 857 000 100 367 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تعميم التعليم األولي 10 911

5 948 000 4 960 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

5 948 000 4 960 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

--- --- إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 30 7511

مجموع المشروع : 20 

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

12 800 000 3 200 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

12 800 000 3 200 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لالكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
العيون - الساقية الحمراء 40 980

14 376 000 21 524 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

14 376 000 21 524 000 مجموع المشروع : 40 

33 124 000 29 684 000 مجموع الجهة : 11
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تعميم التعليم األولي 10 911

1 873 000 1 561 000 إعانة لفائدة األكاديميات متعلقة بمشروع تعميم التعليم األولي 10 7511

1 873 000 1 561 000 مجموع المشروع : 10 

استبدال البناء المفكك 20 912

--- --- إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة ببرنامج استبدال البناء المفكك 10 7511

مجموع المشروع : 20 

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 30 912

12 800 000 3 200 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

12 800 000 3 200 000 مجموع المشروع : 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الداخلة ـ وادي الذهب 40 980

4 158 000 9 532 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

4 158 000 9 532 000 مجموع المشروع : 40 

18 831 000 14 293 000 مجموع الجهة : 12

2 357 572 000 3 353 063 000 مجموع البرنامج : 901

التعليم التأهيلي وما بعد الثانوي من أجل االرتقاء بالفرد والمجتمع 902

المصالح المشتركة 00

حفز اإلمتياز بالثانوي التأهيلي وما بعد الثانوي 10 

تأهيل العرض التربوي بالثانوي التأهيلي 11 980

الرفع من القدرة على الستقبال بالثانوي التأهيلي 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني و مساكن مدرسية 13 8211

تجهيز الثانويات التأهيلية 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 23 849

تهيئة وإصالح المباني واإلقامة 50 

--- --- أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 52 872

مجموع المشروع : 11 

تشجيع التميز 12 950

بناء الثانويات المرجعية 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

--- --- تشييد المباني و مساكن مدرسية 13 8211

تنمية التعليم التقني واألقسام التحضيرية 40 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 41 881

--- --- تشييد المباني و مساكن مدرسية 43 8211

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 53 849

مجموع المشروع : 12 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 20 

البرنامج العام للثانويات 21 921

تشييد البنايات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- شراء األراضي 12 811

--- 140 000 000 دفع لفائدة الصندوق الخاص باسبدال أمالك الدولة 13 74

140 000 000 مجموع المشروع : 21 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 22 922

تشييد البنايات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني و مساكن مدرسية 13 8211

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 21 849

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات 30 

--- --- أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 32 872

مجموع المشروع : 22 

140 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

23 600 000 5 900 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

23 600 000 5 900 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة 20 980

52 443 000 89 996 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

52 443 000 89 996 000 مجموع المشروع : 20 

76 043 000 95 896 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

33 200 000 8 300 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

33 200 000 8 300 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الشرق 20 980

19 707 000 29 104 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

19 707 000 29 104 000 مجموع المشروع : 20 

52 907 000 37 404 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

33 200 000 8 300 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

33 200 000 8 300 000 مجموع المشروع : 10 

207



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
فاس ـ مكناس 20 980

50 335 000 66 881 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

50 335 000 66 881 000 مجموع المشروع : 20 

83 535 000 75 181 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

33 200 000 8 300 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

33 200 000 8 300 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الرباط ـ سال ـ القنيطرة 20 980

46 022 000 86 022 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

46 022 000 86 022 000 مجموع المشروع : 20 

79 222 000 94 322 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

33 200 000 8 300 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

33 200 000 8 300 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
بني مالل ـ خنيفرة 20 980

33 606 000 48 980 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

33 606 000 48 980 000 مجموع المشروع : 20 

66 806 000 57 280 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

19 200 000 4 800 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

19 200 000 4 800 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الدارالبيضاء ـ سطات 20 980

42 713 000 71 231 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

42 713 000 71 231 000 مجموع المشروع : 20 

61 913 000 76 031 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

47 200 000 11 800 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

47 200 000 11 800 000 مجموع المشروع : 10 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
مراكش ـ آسفي 20 980

51 508 000 68 027 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

51 508 000 68 027 000 مجموع المشروع : 20 

98 708 000 79 827 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

33 200 000 8 300 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

33 200 000 8 300 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة 
درعة ـ تافياللت 20 980

20 677 000 30 697 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

20 677 000 30 697 000 مجموع المشروع : 20 

53 877 000 38 997 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

47 200 000 11 800 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

47 200 000 11 800 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
سوس - ماسة  20 980

38 093 000 51 346 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

38 093 000 51 346 000 مجموع المشروع : 20 

85 293 000 63 146 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

9 600 000 2 400 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

9 600 000 2 400 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
كلميم ـ واد نون 20 980

14 618 000 32 978 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

14 618 000 32 978 000 مجموع المشروع : 20 

24 218 000 35 378 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

9 600 000 2 400 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

9 600 000 2 400 000 مجموع المشروع : 10 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المساهمة في نفقات االستثمار لالكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
العيون - الساقية الحمراء 20 980

5 457 000 14 765 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

5 457 000 14 765 000 مجموع المشروع : 20 

15 057 000 17 165 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

بناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 912

9 600 000 2 400 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات لبناء مؤسسات تعليمية جديدة 10 7511

9 600 000 2 400 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في نفقات االستثمار لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الداخلة ـ وادي الذهب 20 980

4 498 000 9 800 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

4 498 000 9 800 000 مجموع المشروع : 20 

14 098 000 12 200 000 مجموع الجهة : 12

711 677 000 822 827 000 مجموع البرنامج : 902

التربية غير النظامية 903

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 980

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- --- تشييد المباني اإلدارية 14 8211

--- 100 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

شراء العتاد و اللوازم السمعية البصرية 20 

--- 46 000 شراء التجهيزات 21 84

--- 100 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 22 844

تجهيز معلومياتي 30 

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء السيارات النفعية 50 8511

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 60 8513

646 000 مجموع المشروع : 10 

مدرسة الفرصة الثانية 20 950

االحتضان 10 

2 000 000 10 659 000 المساهمة في التربية الغير النظامية 11 772

--- 2 500 000 دراسات، تصميم وإنتاج دعامات ديداكتيكية 12 889

برنامج الجمعيات 20 

--- 1 000 000 المساهمة في التربية الغير النظامية 21 772
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

سلك االستدراك 30 

--- --- المساهمة في التربية الغير النظامية 31 772

2 000 000 14 159 000 مجموع المشروع : 20 

محاربة الهدر المدرسي 30 950

خاليا اليقظة 10 

--- --- المساهمة في التربية الغير النظامية 11 772

الدعم التربوي 20 

--- 2 680 000 المساهمة في التربية الغير النظامية 21 772

دعم تمدرس الطفولة الصغيرة 30 

--- --- المساهمة في التربية الغير النظامية 31 772

محاربة التكرار واإلنقطاع عن الدراسة 40 

--- --- المساهمة في التربية الغير النظامية 41 772

تأمين الزمن المدرسي 50 

--- --- المساهمة في التربية الغير النظامية 51 772

2 680 000 مجموع المشروع : 30 

دعم تنفيذ برامج التربية غير النظامية (التعاون االسباني 40 

دعم المهام 41 980

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

تجهيز معلومياتي 20 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 21 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- --- شراء السيارات النفعية 70 8511

--- --- شراء العتاد التعليمي 80 84

مجموع المشروع : 41 

مدرسة الفرصة الثانية 42 950

--- --- المساهمة في التربية الغير النظامية 10 772

مجموع المشروع : 42 

محاربة الهدر المدرسي 43 950

الدعم التربوي 20 

--- --- المساهمة في التربية الغير النظامية 21 772

دعم تمدرس الطفولة الصغيرة 30 

--- --- المساهمة في التربية الغير النظامية 31 772

مجموع المشروع : 43 

دعم تنفيذ برامج التربية غير النظامية (االتحاد األوربي 50 

دعم المهام 51 980

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تجهيز معلومياتي 20 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 21 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- --- شراء السيارات النفعية 60 8511

--- --- شراء العتاد التعليمي 70 84

مجموع المشروع : 51 

مدرسة الفرصة الثانية 52 950

--- 2 500 000 المساهمة في التربية الغير النظامية 10 772

--- --- شراء العتاد التعليمي 80 84

2 500 000 مجموع المشروع : 52 

محاربة الهدر المدرسي 53 950

الدعم التربوي 20 

--- --- المساهمة في التربية الغير النظامية 21 772

دعم تمدرس الطفولة الصغيرة 30 

--- --- المساهمة في التربية الغير النظامية 31 772

مجموع المشروع : 53 

2 000 000 19 985 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 4 210 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

2 000 000 4 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

2 000 000 8 210 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 8 210 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 3 440 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

2 000 000 4 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

2 000 000 7 440 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 7 440 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 4 100 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

2 000 000 4 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

2 000 000 8 100 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 8 100 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 2 840 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

2 000 000 4 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

2 000 000 6 840 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 6 840 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 2 540 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

2 000 000 4 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

2 000 000 6 540 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 6 540 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 3 700 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

2 000 000 4 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

2 000 000 7 700 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 7 700 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 3 440 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

2 000 000 4 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

2 000 000 7 440 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 7 440 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 1 900 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

2 000 000 4 000 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

2 000 000 5 900 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 5 900 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 2 450 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

1 333 000 2 667 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

1 333 000 5 117 000 مجموع المشروع : 10 

1 333 000 5 117 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 216 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

1 335 000 2 665 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

1 335 000 2 881 000 مجموع المشروع : 10 

1 335 000 2 881 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 750 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

666 000 1 334 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

666 000 2 084 000 مجموع المشروع : 10 

666 000 2 084 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

مشروع التربية غير النظامية 10 950

--- 270 000 إعانة التجهيز لألكاديميات 10 7511

666 000 1 334 000 إعانة التجهيز لفائدة األكاديميات متعلقة بمراكز الفرصة الثانية –الجيل الجديد 20 7511

666 000 1 604 000 مجموع المشروع : 10 

666 000 1 604 000 مجموع الجهة : 12

22 000 000 89 841 000 مجموع البرنامج : 903

محاربة األمية  904

المصالح المشتركة 00

تحويل لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة األمية 10 980

150 000 000 324 000 000 دفع لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة األمية 10 7511

150 000 000 324 000 000 مجموع المشروع : 10 

150 000 000 324 000 000 مجموع الجهة : 00

150 000 000 324 000 000 مجموع البرنامج : 904

قيادة منظومة التكوين المهني 905

المصالح المشتركة 00

المساهمات 40 980

مساهمة الدولة في مصاريف االستثمار لمكتب التكوين المهني وإنعاش 
الشغل 10 

--- --- الزيادة في رأسمال لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 11 9161

--- 10 000 000 الزيادة في رأسمال لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتنمية التكوين 
المهني في المؤسسات السجنية 12 7511

--- --- الزيادة في رأسمال لفائدة المدرسة العليا للنسيج واأللبسة 20 9162

--- --- إعانة االستثمار لفائدة المعاهد المتخصصة 30 7511

--- 20 000 000 مساهمة في نفقات تكوين متدربي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني 40 78

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 50 74

--- 1 000 000 دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 60 7512
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مصاريف متعلقة ببرنامج دعم اإلدماج اإلقتصادي للشباب في إطار التعاون 
مع البنك الدولي 70

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 71 7512

31 000 000 مجموع المشروع : 40 

31 000 000 مجموع الجهة : 00

31 000 000 مجموع البرنامج : 905

تنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين المهني 906

المصالح المشتركة 00

تنمية التكوين بالتدرج المهني 20 930

--- 60 000 000 "الدفع لفائدة الحساب المرصود ألمور خصوصية ""صندوق النهوض بتشغيل 
الشباب""" 10 74

--- --- دفع لفائدة وكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في عمالة وأقاليم 
الجهة الشرقية بالمملكة  20 7511

--- --- دفع لفائدة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية 30 7513

بناء وتهيئة وتجهيز مراكز التدرج المهني  50 

--- --- شراء األراضي 51 811

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 52 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 53 872

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 54 881

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 56 84

60 000 000 مجموع المشروع : 20 

مسايرة المخططات التنموية االستراتيجية والبرامج متعددة السنوات  30 930

نفقات متعلقة بمسايرة الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- 7 000 000 بناء المعاهد 12 8211

--- --- تهيئة معاهد التكوين المهني 13 879

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 14 881

--- --- شراء التجهيزات 17 84

مسايرة اإلستراتيجية الطاقية  20 

--- --- شراء األراضي 21 811

9 000 000 11 500 000 بناء المعاهد 22 8211

--- 500 000 تهيئة معاهد التكوين المهني 23 879

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 24 881

--- --- دفع لفائدة ميدزيد 27 7511

16 000 000 28 000 000 شراء التجهيزات 28 84

مصاريف متعلقة بإنشاء المعهد الوطني لتكوين المكونين واألوصياء بتامسنا 30

--- --- شراء األراضي 31 811

50 000 000 15 000 000 بناء المعاهد 32 8211

--- --- تهيئة معاهد التكوين المهني 33 879

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 34 881
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء التجهيزات 35 84

مصاريف متعلقة بإنشاء معهد التكوين في المقاوالتية بالدار البيضاء 40

--- --- شراء األراضي 41 811

10 000 000 20 000 000 بناء المعاهد 42 8211

--- --- تهيئة معاهد التكوين المهني 43 879

--- 3 000 000 دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 44 881

--- 10 000 000 شراء التجهيزات 45 84

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 50 889

85 000 000 95 000 000 مجموع المشروع : 30 

تكوين مستمر وتكوين المكونين 50 980

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

85 000 000 155 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

--- --- شراء عتاد تقني وعتاد التجهيز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 03
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

217



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- "الدفع لفائدة الحساب المرصود ألمور خصوصية ""صندوق النهوض بتشغيل 
الشباب""" 10 74

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 20 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 40 872

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 50 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تنمية التكوين بالتدرج المهني 10 930

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 10 881

--- --- بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني 20 8211

--- --- تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني 30 872

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز 40 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

85 000 000 155 000 000 مجموع البرنامج : 906
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم وخدمات متعددة االختصاص 910

المصالح المشتركة 00

محيط العمل واستقبال المرتفقين  10 980

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

500 000 2 000 000 أشغال التهيئة واالقامة للمباني االدارية والتقنية 13 872

--- --- دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 14 881

--- 1 000 000 شراء عتاد تقني وعتاد التجهيز 15 84

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 16 872

أثاث وعتاد المكتب 20 

--- 1 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

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

500 000 4 000 000 مجموع المشروع : 10 

أنظمة المعلومات 20 980

--- 2 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي و البرامج و الرخص 20 845

500 000 1 500 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 40 872

500 000 3 500 000 مجموع المشروع : 20 

1 000 000 7 500 000 مجموع الجهة : 00

1 000 000 7 500 000 مجموع البرنامج : 910

التعليم العالي  907

المصالح المشتركة 00

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

بناء و تهيئة و تجهيز المؤسسات الجامعية 11 980

بناءات 10 

--- 40 000 000 شراء األراضي 11 811

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

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 14 8212

--- --- أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 15 872

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

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

--- --- شراء عتاد علمي  23 84
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 25 845

--- --- شراء السيارات النفعية 26 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 27 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 28 8513

40 000 000 مجموع المشروع : 11 

مساهمة في نفقات االستثمار للجامعات 12 980

--- --- إعانة التجهيز للجامعات 10 7511

مجموع المشروع : 12 

شراكة 13 980

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 
لبناء وتجهيز المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة 10 7511

--- --- دفع لفائدة الشركة العامة العقارية لبناء وتجهيز 25 مدرج بالمؤسسات 
الجامعية 20 721

مجموع المشروع : 13 

برنامج بناء وتجهيز 10 مدرجات جديدة بالمؤسسات الجامعية  14 980

--- --- إعانة التجهيز للجامعات 10 7511

مجموع المشروع : 14 

برنامج تجهيز مدارس المهندسين 15 941

--- 20 000 000 إعانة التجهيز للجامعات في إطار برنامج تجهيز مدارس المهندسين 10 7511

20 000 000 مجموع المشروع : 15 

بناء مقرات بيداغوجية 16 941

--- 50 000 000 إعانة التجهيز للجامعات في إطار بناء القاعات البيداغوجية 10 7511

50 000 000 مجموع المشروع : 16 

برنامج صيانة وتأهيل المباني الجامعية 17 941

35 000 000 50 000 000 إعانة التجهيز للجامعات في إطار برنامج صيانة وتأهيل المباني الجامعية 10 7511

35 000 000 50 000 000 مجموع المشروع : 17 

تقييم جودة التعليم العالي وتطوير فعالية الجامعات 20 

مساهمة في نفقات االستثمار للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم 
العالي والبحث العلمي 21 980

--- 1 000 000 إعانة االستثمار لفائدة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي 
والبحث العلمي 10 7511

1 000 000 مجموع المشروع : 21 

35 000 000 161 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

تحسين وتعزيز الطاقة االستيعابية للمؤسسات الجامعية 11 980

--- 25 788 400 إعانة التجهيز لفائدة جامعة عبد المالك السعدي –تطوان 10 7511

25 788 400 مجموع المشروع : 11 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة بطنجة 12 980

بناءات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

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

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 14 8212

--- --- أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 15 872

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

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

--- --- شراء عتاد علمي  23 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 25 845

--- --- شراء السيارات النفعية 26 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 27 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 28 8513

20 000 000 30 000 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان لتجهيز كلية الطب 
والصيدلة بطنجة 30 7511

20 000 000 30 000 000 مجموع المشروع : 12 

بناء وتجهيز المعهد المتوسطي للوجستيك والنقل بطنجة 13 980

بناءات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

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

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 14 8212

--- --- أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 15 872

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

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

--- --- شراء عتاد علمي  23 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 25 845

--- --- شراء السيارات النفعية 26 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 27 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 28 8513

مجموع المشروع : 13 

بناء وتجهيز الكلية المتعددة التخصصات للحسيمة 14 941

25 000 000 40 000 000 إعانة االستثمار لفائدة جامعة عبد المالك السعدي برسم مشروع الكلية متعددة 
التخصصات بالحسيمة 10 7511

25 000 000 40 000 000 مجموع المشروع : 14 
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اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير للحسيمة 15 941

10 000 000 20 000 000 إعانة االستثمار لفائدة جامعة عبد المالك السعدي برسم مشروع المدرسة 
الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة 10 7511

10 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 15 

بناء وتجهيز الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير 16 941

40 000 000 40 000 000 "إعانة االستثمار لفائدة جامعة عبد المالك السعدي تطوان في إطار مشروع 
"كلية متعددة التخصصات 10 7511

40 000 000 40 000 000 مجموع المشروع : 16 

بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان 17 980

15 000 000 50 000 000 إعانة االستثمار لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان برسم مشروع المدرسة 
العليا للتكنولوجيا بتطوان  10 7511

15 000 000 50 000 000 مجموع المشروع : 17 

110 000 000 205 788 400 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

تحسين وتعزيز الطاقة االستيعابية للمؤسسات الجامعية 11 980

--- 27 511 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة محمد األول –وجدة 10 7511

27 511 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز مشروع المركب الجامعي بالقطب التكنولوجي لوجدة 12 980

--- 15 000 000 "إعانة االستثمار لفائدة جامعة محمد األول –وجدة في إطار مشروع "االقطب 
التكنولوجي 10 7511

15 000 000 مجموع المشروع : 12 

أشغال توسعة الكلية متعددة التخصصات بالناضور 13 941

20 000 000 20 000 000 "إعانة االستثمار لفائدة جامعة محمد األول –وجدة في إطار مشروع "الكلية 
المتعددة التخصصات 10 7511

20 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 13 

بناء وتجهيز ملحقة بركان  14 980

30 000 000 20 000 000 إعانة االستثمار لجامعة محمد األول بوجدة برسم مشروع ملحقة بركان  10 7511

30 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 14 

بناء وتجهيز ملحقة تاوريرت 15 980

30 000 000 20 000 000 إعانة االستثمار لجامعة محمد األول بوجدة برسم مشروع ملحقة تاوريرت  10 7511

30 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 15 

80 000 000 102 511 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

تحسين وتعزيز الطاقة االستيعابية للمؤسسات الجامعية 11 980

--- 34 450 400 إعانة التجهيز لفائدة جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فاس 10 7511

--- 21 489 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة موالي اسماعيل –مكناس 20 7511

55 939 400 مجموع المشروع : 11 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء و تجهيز المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بفاس  12 980

--- --- دفع لفائدة الجامعة األورومتوسطية بفاس لبناء وتجهيز المعهد الوطني للعلوم 
التطبيقية بفاس 10 771

مجموع المشروع : 12 

بناء وتجهيز الكلية المتعددة التخصصات بتاونات 13 941

30 000 000 20 000 000 "إعانة االستثمار لفائدة جامعة محمد سيدي محمد بن عبد الله في إطار 
مشروع "الكلية متعددة التخصصات 10 7511

30 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 13 

بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس 14 980

30 000 000 10 000 000 إعانة االستثمار لجامعة موالي إسماعيل بمكناس برسم مشروع المدرسة 
الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس  10 7511

30 000 000 10 000 000 مجموع المشروع : 14 

60 000 000 85 939 400 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

تحسين وتعزيز الطاقة االستيعابية للمؤسسات الجامعية 11 980

--- 43 935 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة محمد الخامس –الرباط 10 7511

--- 18 751 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة ابن طفيل –القنيطرة 20 7511

62 686 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز المركب الجامعي لتامسنا  12 980

20 000 000 30 000 000 "إعانة االستثمار لفائدة جامعة محمد الخامس–الرباط في إطار مشروع 
"المركب الجامعي تامسنا 10 7511

20 000 000 30 000 000 مجموع المشروع : 12 

بناء وتجهيزمكتبة بالقنيطرة 13 980

19 000 000 19 000 000 "إعانة االستثمار لجامعة ابن طفيل برسم مشروع "مكتبة بالقنيطرة 10 7511

19 000 000 19 000 000 مجموع المشروع : 13 

بناء وتجهيز كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالقنيطرة 14 980

18 000 000 14 000 000 "إعانة االستثمار لجامعة ابن طفيل برسم مشروع "كلية العلوم القانونية 
واالقتصادية واالجتماعية بالقنيطرة  10 7511

18 000 000 14 000 000 مجموع المشروع : 14 

بناء وتجهيزمعهد المهن الرياضية بالقنيطرة  15 980

20 000 000 10 000 000 " إعانة االستثمار لجامعة ابن طفيل برسم مشروع "معهد مهن الرياضة 
بالقنيطرة 10 7511

20 000 000 10 000 000 مجموع المشروع : 15 

77 000 000 135 686 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

تحسين وتعزيز الطاقة االستيعابية للمؤسسات الجامعية 11 980

--- 15 471 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة السلطان موالي سليمان –بني مالل 10 7511

15 471 000 مجموع المشروع : 11 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة ببني مالل  12 980

بناءات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

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

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 14 8212

--- --- أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 15 872

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

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

--- --- شراء عتاد علمي  23 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 25 845

--- --- شراء السيارات النفعية 26 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 27 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 28 8513

مجموع المشروع : 12 

بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني مالل  13 980

10 000 000 10 000 000 "إعانة االستثمارلفائدة جامعة السلطان موالي سليمان –بني مالل في 
إطارمشروع "المدرسة العليا للتكنولوجيا 10 7511

10 000 000 10 000 000 مجموع المشروع : 13 

بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة 14 980

--- --- إعانة االستثمار لفائدة جامعة سلطان موالي سليمان ببني مالل برسم مشروع 
المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة 10 7511

مجموع المشروع : 14 

بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ببني مالل 15 980

30 000 000 20 000 000 إعانة االستثمار لجامعة سلطان موالي سليمان برسم مشروع المدرسة الوطنية 
للتجارة والتسيير ببني مالل  10 7511

30 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 15 

40 000 000 45 471 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

تحسين وتعزيز الطاقة االستيعابية للمؤسسات الجامعية 11 980

--- 44 466 000 عانة التجهيز لفائدة جامعة الحسن الثاني –الدار البيضاء 10 7511

--- 22 831 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة الحسن األول –سطات 20 7511

--- 13 711 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة شعيب الدكالي –الجديدة 30 7511

81 008 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز معهد علوم الرياضة بسطات  12 980

20 000 000 53 000 000 "إعانة االستثمار لفائدة جامعة الحسن األول–سطات في إطار مشروع "معهد 
علوم الرياضة 10 7511

20 000 000 53 000 000 مجموع المشروع : 12 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء وتجهيز معهد الدراسات واألبحاث في العلوم األمنية بسطات 13 980

--- --- إعانة التجهيز لفائدة جامعة الحسن األول –سطات 10 7511

مجموع المشروع : 13 

بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير للجديدة 15 941

10 000 000 44 000 000 "إعانة االستثمار لفائدة جامعة شعيب الدكالي –الجديدة في إطار مشروع 
"المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 10 7511

10 000 000 44 000 000 مجموع المشروع : 15 

بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بزناتة 16 941

--- --- "إعانة االستثمارلفائدة جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء في إطارمشروع 
"المدرسة العليا للتكنولوجيا 10 7511

مجموع المشروع : 16 

بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد 17 941

--- --- إعانة التجهيز لفائدة جامعة الحسن األول –سطات 10 7511

مجموع المشروع : 17 

30 000 000 178 008 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

تحسين وتعزيز الطاقة االستيعابية للمؤسسات الجامعية 11 980

--- 27 296 400 إعانة التجهيز لفائدة جامعة القاضي عياض –مراكش 10 7511

27 296 400 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة 12 980

10 000 000 10 000 000 "إعانة االستثمارلفائدة جامعة القاضي عياض – مراكش في إطارمشروع 
"المدرسة العليا للتكنولوجيا 10 7511

10 000 000 10 000 000 مجموع المشروع : 12 

بناء وتجهيز المركب الجامعي لتامنصورت 13 980

140 000 000 60 000 000 "إعانة االستثمار لفائدة جامعة القاضي عياض –مراكش في إطار مشروع 
"المركب الجامعي تامنصورت 10 7511

140 000 000 60 000 000 مجموع المشروع : 13 

150 000 000 97 296 400 مجموع الجهة : 07

جهة سوس - ماسة 09

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

تحسين وتعزيز الطاقة االستيعابية للمؤسسات الجامعية 11 980

--- 32 058 800 إعانة التجهيز لفائدة جامعة ابن زهر –أكادير 10 7511

32 058 800 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة باكادير 12 980

بناءات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

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

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 14 8212
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 15 872

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

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

--- --- شراء عتاد علمي  23 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 25 845

--- --- شراء السيارات النفعية 26 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 27 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 28 8513

10 000 000 20 000 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة ابن زهر أكادير لتجهيز كلية الطب والصيدلة 
بأكادير 30 7511

10 000 000 20 000 000 مجموع المشروع : 12 

10 000 000 52 058 800 مجموع الجهة : 09

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

بناء وتجهيز مؤسسة جامعية بالسمارة 11 980

10 000 000 10 000 000 "إعانة االستثمارلفائدة جامعة ابن زهر – أكادير في إطارمشروع "بناء 
مؤسسة جامعية 10 7511

10 000 000 10 000 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة بالعيون 12 980

بناءات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

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

50 000 000 80 000 000 تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 14 8212

--- --- أشغال التهيئة للمباني واإلقامة 15 872

التجهيز 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

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

--- --- شراء عتاد علمي  23 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 25 845

--- --- شراء السيارات النفعية 26 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 27 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 28 8513

--- --- إعانة االستثمار لفائدة جامعة ابن زهر أكادير لبناء وتجهيز كلية الطب 
والصيدلة بالعيون 30 7511

50 000 000 80 000 000 مجموع المشروع : 12 

60 000 000 90 000 000 مجموع الجهة : 11
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين جودته 10 

بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بالداخلة 11 980

10 000 000 10 000 000 "إعانة االستثمارلفائدة جامعة ابن زهر – أكادير في إطارمشروع "المدرسة 
الوطنية للتجارة والتسيير 10 7511

10 000 000 10 000 000 مجموع المشروع : 11 

10 000 000 10 000 000 مجموع الجهة : 12

662 000 000 1 163 759 000 مجموع البرنامج : 907

البحت العلمي والتكنولوجي  908

المصالح المشتركة 00

تطوير البحث العلمي 10 970

--- 15 780 000 إعانة التجهيز للمركز الوطني للبحث العلمي و التقني 10 7511

--- 5 000 000 إعانة التجهيز لفائدة الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بتاونات 20 7511

--- 20 000 000 إعانة التجهيز لفائدة الجامعات لتأهيل مختبرات البحث  30 7511

40 780 000 مجموع المشروع : 10 

40 780 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تطوير البحث العلمي 10 970

--- 3 739 200 إعانة التجهيز لفائدة جامعة عبد المالك السعدي –تطوان 10 7511

3 739 200 مجموع المشروع : 10 

3 739 200 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تطوير البحث العلمي 10 970

--- 3 317 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة محمد األول –وجدة 10 7511

3 317 000 مجموع المشروع : 10 

3 317 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تطوير البحث العلمي 10 970

--- 5 651 200 إعانة التجهيز لفائدة جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فاس 10 7511

--- 3 915 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة موالي اسماعيل –مكناس 20 7511

9 566 200 مجموع المشروع : 10 

9 566 200 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تطوير البحث العلمي 10 970

--- 9 627 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة محمد الخامس –الرباط 10 7511

--- 2 351 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة ابن طفيل –القنيطرة 20 7511

11 978 000 مجموع المشروع : 10 

11 978 000 مجموع الجهة : 04
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تطوير البحث العلمي 10 970

--- 1 382 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة السلطان موالي سليمان –بني مالل 10 7511

1 382 000 مجموع المشروع : 10 

1 382 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تطوير البحث العلمي 10 970

--- 9 163 000 عانة التجهيز لفائدة جامعة الحسن الثاني –الدار البيضاء 10 7511

--- 1 630 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة الحسن األول –سطات 20 7511

--- 1 950 000 إعانة التجهيز لفائدة جامعة شعيب الدكالي –الجديدة 30 7511

12 743 000 مجموع المشروع : 10 

12 743 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تطوير البحث العلمي 10 970

--- 5 425 200 إعانة التجهيز لفائدة جامعة القاضي عياض –مراكش 10 7511

5 425 200 مجموع المشروع : 10 

5 425 200 مجموع الجهة : 07

جهة سوس - ماسة 09

تطوير البحث العلمي 10 970

--- 4 090 400 إعانة التجهيز لفائدة جامعة ابن زهر –أكادير 10 7511

4 090 400 مجموع المشروع : 10 

4 090 400 مجموع الجهة : 09

93 021 000 مجموع البرنامج : 908

الدعم االجتماعي لفائدة الطلبة  909

المصالح المشتركة 00

تحسين وتعزيز األحياء والمطاعم الجامعية 10 980

45 000 000 80 000 000 إعانة التجهيز للمكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية  10 7511

45 000 000 80 000 000 مجموع المشروع : 10 

45 000 000 80 000 000 مجموع الجهة : 00

45 000 000 80 000 000 مجموع البرنامج : 909

قيادة وحكمة 920

المصالح المشتركة 00

قيادة ودعم المهام 10 

تشييد البنايات 11 980

--- 500 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- 1 000 000 تشييد المباني اإلدارية 30 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 5 000 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 40 872

6 500 000 مجموع المشروع : 11 

التجهيز 12 980

--- 1 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- 480 000 شراء عتاد المطبعة والطبع 20 849

--- 500 000 شراء عتاد تقني 30 846

--- 500 000 شراء و تركيب عتاد التهوية وكشف الحرائق 40 844

--- --- شراء السيارات النفعية 50 8511

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 60 8513

--- --- شراء السيارات السياحية 70 8512

--- 20 000 شراء عتاد المطبخ وقاعات األكل والنوم 80 849

--- 3 000 000 شراء عتاد سمعي بصري وعتاد المختبر 90 849

5 500 000 مجموع المشروع : 12 

ادخال المعلوميات بالمصالح المركزية 13 980

--- 7 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

--- 4 000 000 مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 20 879

--- --- شراء و تركيب ووضع شبكات المعلوميات 30 845

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 40 8328

--- 1 000 000 دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 50 889

12 000 000 مجموع المشروع : 13 

إتمام المشاريع 14 980

--- --- إتمام المشاريع القديمة 10 8211

مجموع المشروع : 14 

24 000 000 مجموع الجهة : 00

24 000 000 مجموع البرنامج : 920

4 073 000 000 6 845 280 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.11.000
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قانون المالية لسنة 2019 

وزارة الصحة

ميزانية التسيير

8 581 249 000 الموظفون و األعوان.................................

4 500 000 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

3 250 000 000 اعتمادات األداء.......................................

3 500 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية 700

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 760

8 300 000 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  22 113

3 670 000 أجور المستخدمين المياومين 23 113

مصاريف التكوين 30

30 000 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 31 121

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

10 000 تعويض عن التنصيب 51 1229

50 000 مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

52 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 53 1229

350 000 مصاريف المهمة لمدة قصيرة 54 1229

318 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 55 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

93 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 61 125

30 000 تعويضات الفصل عن العمل لألعوان المتعاقدين 62 129

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 63 129

تعويضات جزافية 70 

150 000 تعويضات جزافية لألطباء والصيادلة وجراحي األسنان المكلفين بمصلحة وللمهندسين المستشارين 71 1229

115 000 000 مكافأة األطباء الداخليين والخارجيين و القاطنين 72 582

1 130 000 تعويضات جزافية للممرضات الراهبات 73 112

396 000 أجرة متطوعي كتائب السالم 74 119

130 000 000 التعويضات عن الحراسة وعن الخدمة االلزامية وعن المداومة 75 129

8 581 249 000 مجموع المشروع : 10 

8 581 249 000 مجموع الجهة : 00

8 581 249 000 مجموع البرنامج : 700

8 581 249 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.12.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية 700

المصالح المشتركة 00

تدبير الحياة الوظيفية للموارد البشرية  20 760

نقل وتنقل 10 

100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

منح وتعويضات 20 

--- تعويضات التدريب 21 454

500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 22 4221

--- تعويضات التاطير و التنشيط لحلقات دراسية و لقاءات تربوية و ايام تكوينية 23 454

لوازم، صيانة وإصالح 30 

800 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- شراء لوازم و توابع التجهيزات السمعية البصرية 32 353

--- شراء اللوازم التعليمية والتربوية 33 353

700 000 شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 34 353

150 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب والعتاد التربوي 35 4134

100 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 36 4133

نفقات مختلفة 40 

3 000 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 41 454

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 42 454

100 000 اشتراك وتوثيق وطبع 43 352

500 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 44 461

466 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 45 454

25 000 مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 46 471

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 47 584

6 441 000 مجموع المشروع : 20 

تعزيز القدرات والتكوين المستمر  30 760

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

منح وتعويضات 20 

--- تعويضات التدريب 21 454

850 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 22 4221

نفقات مختلفة 30 

1 500 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 31 454

150 000 مصاريف التأمين 32 4932

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 33 471

150 000 اشتراك وتوثيق وطبع 34 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- انخراط الولوج لبنوك المعطيات  35 352

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 36 471

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 37 454

3 500 000 إعانة التسيير للمدرسة الوطنية للصحة العمومية 40 5512

6 150 000 مجموع المشروع : 30 

األعمال االجتماعية 40 760

56 000 000 إعانة لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي 
للصحة 10 573

56 000 000 مجموع المشروع : 40 

68 591 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

225 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

23 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

368 157 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

192 161 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

41 000 صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

1 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

20 000 مستحقات الماء 22 333

58 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

70 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

95 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

6 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

140 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

5 000 شراءأدوات الرياضة 36 349

1 500 شراء المحروقات والغاز 37 334

صيانة واصالح 40 

15 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

10 000 صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

5 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

--- صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

21 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

--- صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

42 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

10 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

10 000 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

60 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

120 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

20 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

60 000 مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

20 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

12 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

195 100 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

1 845 918 مجموع المشروع : 20 

1 845 918 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

225 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

225 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

160 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

20 000 صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

17 000 مستحقات الماء 22 333

26 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

225 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

180 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

15 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

105 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

76 000 شراءأدوات الرياضة 36 349

--- شراء المحروقات والغاز 37 334

صيانة واصالح 40 

30 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

--- صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

--- صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

30 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

--- صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

70 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

40 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

40 000 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

34 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

140 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

10 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

--- مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

20 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

21 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

155 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

1 864 000 مجموع المشروع : 20 

1 864 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

496 700 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

20 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

735 510 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

516 104 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

194 040 صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

259 500 مستحقات الماء 22 333

290 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

270 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

230 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

70 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

270 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

42 000 شراءأدوات الرياضة 36 349

--- شراء المحروقات والغاز 37 334

صيانة واصالح 40 

40 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

10 000 صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

20 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

5 000 صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

50 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

10 000 صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

125 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

30 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

26 672 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

147 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

210 600 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

20 000 مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

20 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

--- مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

20 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

60 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

238 700 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

10 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

4 436 826 مجموع المشروع : 20 

4 436 826 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

365 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

35 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

405 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

375 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

200 000 صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

100 000 مستحقات الماء 22 333

100 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

280 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

133 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

70 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

200 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

50 000 شراءأدوات الرياضة 36 349

--- شراء المحروقات والغاز 37 334

صيانة واصالح 40 

50 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

10 000 صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

30 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

--- صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

30 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

20 000 صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

70 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

150 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

30 000 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 60 

140 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

250 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

20 000 مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

10 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

15 000 تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

--- مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

5 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

7 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

343 700 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

3 503 700 مجموع المشروع : 20 

3 503 700 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

65 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

175 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

125 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

40 000 صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

3 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

8 000 مستحقات الماء 22 333

20 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

40 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

30 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

10 000 شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

10 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

40 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

5 000 شراءأدوات الرياضة 36 349
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء المحروقات والغاز 37 334

صيانة واصالح 40 

5 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

--- صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

--- صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

5 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

--- صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

30 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

10 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

10 000 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

15 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

40 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

44 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

--- مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

10 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

5 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

68 400 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

813 400 مجموع المشروع : 20 

813 400 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

375 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

20 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

415 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

255 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

150 000 صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

46 000 مستحقات الماء 22 333

118 660 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

210 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

75 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

41 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

155 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

--- شراءأدوات الرياضة 36 349

--- شراء المحروقات والغاز 37 334

صيانة واصالح 40 

63 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

--- صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

50 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

5 000 صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

45 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

--- صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

117 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

159 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

47 300 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

40 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

177 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

20 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

--- مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

15 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

10 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

179 200 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

2 788 160 مجموع المشروع : 20 

2 788 160 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

225 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

30 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

964 850 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

263 110 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

199 615 صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

6 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

50 000 مستحقات الماء 22 333

30 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

190 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

90 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

400 000 شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

30 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

196 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

16 000 شراءأدوات الرياضة 36 349

--- شراء المحروقات والغاز 37 334

صيانة واصالح 40 

27 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

--- صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

10 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

5 000 صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

27 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

--- صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

80 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

80 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

50 000 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

80 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

142 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

15 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

--- مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

2 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

17 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

222 500 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

3 448 075 مجموع المشروع : 20 

3 448 075 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

85 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

20 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

271 241 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

140 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

30 000 صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

5 500 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

6 000 مستحقات الماء 22 333

20 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

80 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

20 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

20 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

100 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

25 000 شراءأدوات الرياضة 36 349

--- شراء المحروقات والغاز 37 334

244



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة واصالح 40 

6 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

30 000 صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

20 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

--- صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

20 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

--- صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

25 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

6 000 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

25 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

60 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

55 852 مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

10 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

70 000 مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

20 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

10 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

112 600 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

10 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

1 303 693 مجموع المشروع : 20 

1 303 693 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

265 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

9 400 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

428 604 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

288 953 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

80 000 صيانة المساحات الخضراء 15 419
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

85 000 مستحقات الماء 22 333

30 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

140 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

140 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

35 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

25 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

5 000 شراءأدوات الرياضة 36 349

10 000 شراء المحروقات والغاز 37 334

صيانة واصالح 40 

20 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

--- صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

10 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

5 000 صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

20 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

10 000 صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

50 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

100 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

12 000 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

80 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

140 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

4 200 مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

20 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

--- مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

6 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

190 200 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

2 209 357 مجموع المشروع : 20 

2 209 357 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

50 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

310 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

200 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

15 000 صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

20 000 مستحقات الماء 22 333

20 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

65 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

45 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

45 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

15 000 شراءأدوات الرياضة 36 349

--- شراء المحروقات والغاز 37 334

صيانة واصالح 40 

15 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

--- صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

--- صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

15 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

--- صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

10 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

10 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

20 000 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

30 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

85 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

10 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

20 000 مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

2 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

25 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

31 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

1 058 000 مجموع المشروع : 20 

1 058 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

52 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

10 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

155 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

110 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

25 000 صيانة المساحات الخضراء 15 419

رسوم وإتاوات 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

50 000 مستحقات الماء 22 333

30 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

20 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

5 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

3 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

38 500 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

5 000 شراءأدوات الرياضة 36 349

--- شراء المحروقات والغاز 37 334
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة واصالح 40 

7 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

3 000 صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

4 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

--- صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

4 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

5 000 صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

10 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

25 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

4 000 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

10 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

60 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

10 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

347 000 مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

1 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

104 600 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

1 098 600 مجموع المشروع : 20 

1 098 600 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة  20 760

تحمالت عقارية 10 

35 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

110 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

50 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

--- صيانة المساحات الخضراء 15 419
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

2 500 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

5 000 مستحقات الماء 22 333

10 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

20 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

20 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 33 359

--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 34 399

15 000 شراء بذالت التدريب ومتطلباتها 35 342

5 000 شراءأدوات الرياضة 36 349

--- شراء المحروقات والغاز 37 334

صيانة واصالح 40 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

--- صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 42 419

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

--- صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 44 419

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

--- صيانة العتاد التقني وعتاد المختبر 46 4132

منتوجات كميائية و صيدلية 50 

10 000 شراء األدوية ومتطلبات الصيدلة 51 361

--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 52 361

7 000 شراء مواد النظافة والتطهير 53 369

نفقات مختلفة 60 

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

55 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 62 352

--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 63 351

5 000 مصاريف االحتفاالت المدرسية 64 472

--- تغذية التالميذ والحراس 65 311

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 66 459

7 500 مصاريف األتعاب المرتبطة بالتكوين المستمر 67 454

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 68 461

--- مصاريف اعتماد الشعب بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة 69 454

نقل وتنقل 70 

15 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

13 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 72 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 73 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

385 000 مجموع المشروع : 20 

385 000 مجموع الجهة : 12

93 345 729 مجموع البرنامج : 700

التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية 701

المصالح المشتركة 00

دعم مهام المنظومة الصحية  10 760

تحمالت عقارية 10 

1 000 000 ضرائب ورسوم 11 2

15 000 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

14 949 670 صيانة وإصالح العقارات 13 4112

314 820 صيانة المساحات الخضراء 14 419

2 500 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

صيانة واصالح 20 

300 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

40 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 22 4132

60 000 صيانة وإصالح منشآت التبريد 23 4132

1 000 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 24 4132

105 000 صيانة وإصالح عتاد المعامل والطباعة 25 419

530 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 26 4134

400 000 شراء قطع الغيار للعتاد التقني 27 372

مصاريف أخرى 30 

700 000 مصاريف التأمين 31 4932

1 500 000 مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية 32 459

100 000 مصاريف مالزمة لمنازعات الصفقات العمومية المتعلقة باألشغال واللوازم والخدمات 33 459

500 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 34 455

57 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 35 584

100 000 مصاريف اإلجراءات المباشرة 36 29

1 210 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 37 461

125 500 مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 38 471

20 000 مصاريف االستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم الحفالت 39 471

نقل وتنقل 40 

2 380 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

1 000 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

50 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 43 4213

24 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 44 4221
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

700 000 تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

نفقات مختلفة 50 

6 359 500 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 51 454

250 000 لباس األعوان 52 342

760 000 اشتراك وتوثيق وطبع 53 352

لوازم مختلفة 60 

7 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 61 351

4 000 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 62 353

10 100 شراء لوازم النظافة 63 359

125 000 شراء مواد النظافة والتطهير 64 369

83 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 65 399

100 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 66 336

30 000 شراء لوازم التزيين 67 399

144 302 590 مجموع المشروع : 10 

اصالح المنظومة الصحية والتغطية الصحية االساسية  20 750

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

1 500 000 مصاريف الدراسات واالستشارة 11 451

400 000 دراسات استراتيجية  12 452

400 000 دراسات موضوعاتية 13 451

1 700 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 14 454

لوازم مختلفة 20 

500 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

1 000 000 شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 24 353

نقل وتنقل 30 

500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 31 4221

30 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

نفقات مختلفة 40 

125 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 41 352

10 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 42 461

1 120 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 43 454

500 000 شراء خدمات متعلقة بتنظيم المحاضرات والندوات 44 499

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 45 471

7 785 000 مجموع المشروع : 20 

المنظومة المعلوماتية والدراسات واالبحاث واالحصائيات  30 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

500 000 مصاريف الدراسات واالستشارة 11 451

500 000 دراسات وأبحاث 12 451

700 000 دراسة وضع نظام المعلومات الجغرافية 13 451
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

500 000 دراسات معلومياتية 14 453

2 000 000 انخراط الولوج لبنوك المعطيات  15 352

لوازم مختلفة 20 

100 000 شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 21 353

5 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

100 000 شراء لوازم االرشيف 23 353

نقل وتنقل 30 

1 500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 31 4221

100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

--- اكتراء السيارات 33 4421

نفقات مختلفة 40 

400 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 41 352

20 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 42 461

1 500 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 43 454

500 000 شراء خدمات متعلقة بتنظيم المحاضرات والندوات 44 499

7 396 380 اكتراء حق اإلستعمال و البرامج المعلوماتية  45 4423

20 000 اكتراء عتاد تقني 46 4422

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 47 471

20 836 380 مجموع المشروع : 30 

التواصل واللوجستيك والوسائل العامة  40 760

رسوم وإتاوات 10 

17 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

500 000 االشتراكات في شبكة االنترنيت 12 352

1 000 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 13 433

300 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 14 434

--- مستحقات االتصال بالراديو 15 431

1 104 590 مستحقات الماء 16 333

4 281 715 مستحقات الكهرباء 17 332

تصفية المتأخرات 20 

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 22 333

1 545 195 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 23 332

حظيرة السيارات 30 

12 000 000 شراء الوقود والزيوت 31 331

3 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 32 4131

2 000 000 الفحص التقني للعربات والسيارات 33 4131

1 900 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 34 25

3 000 000 تأمين السيارات والسائقين 35 4931
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء السيارات 36 4421

نفقات مختلفة 40 

1 000 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 41 454

4 800 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 42 491

4 900 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 43 499

20 000 مصاريف إعادة اإلنتاج و التصوير 44 499

3 000 000 مصاريف حمالت التوعية في وسائل اإلعالم 45 463

3 600 000 مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 46 461

1 500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 47 4221

15 000 مصاريف التلفيف والتكييف 48 399

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 49 471

لوازم، صيانة وإصالح 50 

1 000 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 51 391

270 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 52 399

50 000 شراء الهدايا للشخصيات 53 499

30 000 شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري 54 353

48 900 مصاريف ملء المطفآت 55 369

55 000 مصاريف الصيانة وإصالح مطافئءالحرائق 56 419

290 000 شراء لوازم و توابع كهربائية وإلكترونية وتقنية 57 353

100 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 58 4123

200 000 شراء مواد البناء 59 32

68 510 400 مجموع المشروع : 40 

دعم التعاقدية ودعم تفعيل برنامج اإلصالح الموازناتي بقطاع الصحة 50 760

دراسات وتداريب وتموين 10 

700 000 دراسات و مساعدة تقنية 11 571

100 000 تداريب و تكوين 12 454

100 000 مصاريف االستشارة والخبرة 13 455

1 500 000 مصاريف التدقيق و التقييم 14 459

لوازم مختلفة 20 

260 000 شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 21 353

200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

1 500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 30 4221

نفقات مختلفة 40 

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 41 471

200 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 42 352

2 000 000 مصاريف التنظيم والتنشيط والمشاركة في الندوات والموائد المستديرة واأليام الدراسية 43 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 44 471

6 560 000 مجموع المشروع : 50 
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تحويالت ودفع المساهمات والتعاون والشراكة  60 760

870 000 000 دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 10 54

13 000 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 20 591

200 000 مساهمة وزارة الصحة في مشروع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 30 592

14 200 000 إعانة لفائدة الهيئة الوطنية لألطباء 40 572

300 000 إعانة لفائدة الهيئة الوطنية ألطباء األسنان 50 572

7 500 000 إعانة لفائدة الهيئات ذات المصلحة العمومية والمساعدة االستشفائية 60 571

1 000 000 مصاريف التنظيم والتنشيط والمشاركة في اللقاءات والجموع العامة للمنظمات والهيئات اإلقليمية 
والدولية 70 454

906 200 000 مجموع المشروع : 60 

تدبير الجودة ومامونية العالجات  70 731

نفقات مختلفة 10

300 000 مصاريف التدقيق و التقييم 11 459

800 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 12 454

500 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 13 454

500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

50 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 15 461

10 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 16 351

20 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 17 461

--- مصاريف االشتراك والتوثيق واإلدراج 18 352

2 180 000 مجموع المشروع : 70 

1 156 374 370 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

150 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

150 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

355 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

210 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

رسوم وإتاوات 20 

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

32 000 مستحقات الماء 22 333

35 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

150 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

84 839 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

30 000 شراء مواد النظافة والتطهير 34 369
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة واصالح 40 

20 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

20 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

30 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

203 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

10 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

183 250 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

10 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

40 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

8 750 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

20 000 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

80 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

1 981 839 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

50 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

40 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

30 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

120 000 مجموع المشروع : 20 

2 101 839 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

250 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

550 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

250 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

رسوم وإتاوات 20 

15 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

35 000 مستحقات الماء 22 333

80 000 مستحقات الكهرباء 23 332
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

لوازم مختلفة 30 

100 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

50 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

92 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

150 000 شراء مواد النظافة والتطهير 34 369

صيانة واصالح 40 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

120 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

198 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

202 500 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

11 250 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

90 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

7 500 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

150 000 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

50 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

2 401 250 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

20 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

20 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

20 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

60 000 مجموع المشروع : 20 

2 461 250 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

370 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

412 200 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

341 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

210 000 مستحقات الماء 22 333

300 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

160 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

50 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

140 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

60 000 شراء مواد النظافة والتطهير 34 369

صيانة واصالح 40 

40 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

45 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

40 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

228 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

100 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

60 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

60 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

10 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

40 000 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

50 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

2 726 200 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

20 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

20 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

20 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

60 000 مجموع المشروع : 20 

2 786 200 مجموع الجهة : 03
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

190 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

20 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

477 060 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

199 640 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

رسوم وإتاوات 20 

3 300 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

5 000 مستحقات الماء 22 333

5 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

110 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

70 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

160 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

10 000 شراء مواد النظافة والتطهير 34 369

صيانة واصالح 40 

20 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

20 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

10 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

263 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

120 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

30 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

50 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

2 500 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

60 000 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

50 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

1 875 500 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

20 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

20 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

2 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

42 000 مجموع المشروع : 20 

1 917 500 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

250 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

50 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

200 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

200 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

رسوم وإتاوات 20 

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

20 000 مستحقات الماء 22 333

10 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

40 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

130 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

80 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

5 000 شراء مواد النظافة والتطهير 34 369

صيانة واصالح 40 

25 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

25 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

208 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

200 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

--- اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

20 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

6 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

20 000 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

50 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

1 549 000 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

20 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

20 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

10 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

50 000 مجموع المشروع : 20 

1 599 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

250 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

100 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

252 986 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

168 347 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

رسوم وإتاوات 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

520 000 مستحقات الماء 22 333

283 340 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

160 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

50 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

160 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

20 000 شراء مواد النظافة والتطهير 34 369

صيانة واصالح 40 

30 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

30 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

310 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

30 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

320 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

20 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

60 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

10 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

60 000 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

50 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

2 894 673 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

15 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

15 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

8 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

38 000 مجموع المشروع : 20 

2 932 673 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

200 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

60 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

450 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

250 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

رسوم وإتاوات 20 

5 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

30 000 مستحقات الماء 22 333

25 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

115 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

50 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

120 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

20 000 شراء مواد النظافة والتطهير 34 369

صيانة واصالح 40 

12 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

50 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

178 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

160 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

35 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

50 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

14 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

20 000 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

50 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

1 904 000 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

20 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

20 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

15 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

55 000 مجموع المشروع : 20 

1 959 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

250 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

200 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

250 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

250 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

رسوم وإتاوات 20 

20 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

20 000 مستحقات الماء 22 333

60 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

150 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

100 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

165 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

45 000 شراء مواد النظافة والتطهير 34 369

صيانة واصالح 40 

50 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

65 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

60 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

188 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

50 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

260 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

40 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

30 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

10 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

38 142 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

30 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

2 331 142 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

20 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

29 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

20 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

69 000 مجموع المشروع : 20 

2 400 142 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

130 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

222 960 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

110 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

رسوم وإتاوات 20 

5 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

78 000 مستحقات الماء 22 333

94 900 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

100 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

90 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

80 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

--- شراء مواد النظافة والتطهير 34 369
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة واصالح 40 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

20 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

45 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

198 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

353 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

10 560 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

10 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

10 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

20 000 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

60 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

1 637 420 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

10 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

10 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

20 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

40 000 مجموع المشروع : 20 

1 677 420 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

190 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

100 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

232 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

124 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

رسوم وإتاوات 20 

10 500 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

25 000 مستحقات الماء 22 333

40 000 مستحقات الكهرباء 23 332
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

لوازم مختلفة 30 

55 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

142 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

75 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

20 000 شراء مواد النظافة والتطهير 34 369

صيانة واصالح 40 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

45 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

208 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

180 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

70 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

33 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

22 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

30 000 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

20 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

1 621 500 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

--- معونة اجتماعية للطفولة 11 589

--- معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

--- مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

مجموع المشروع : 20 

1 621 500 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

190 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

14 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

200 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

150 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

266



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

15 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

20 000 مستحقات الماء 22 333

10 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

35 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

90 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

40 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

--- شراء مواد النظافة والتطهير 34 369

صيانة واصالح 40 

15 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

15 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

80 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

193 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

100 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

--- اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

20 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

5 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

1 192 000 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

10 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

10 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

10 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

30 000 مجموع المشروع : 20 

1 222 000 مجموع الجهة : 11
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم مهام االدارة الجهوية للصحة 10 760

تحمالت عقارية 10 

95 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

170 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

140 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

رسوم وإتاوات 20 

2 500 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

20 000 مستحقات الماء 22 333

20 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

40 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 31 353

45 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 32 391

50 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 33 351

20 000 شراء مواد النظافة والتطهير 34 369

صيانة واصالح 40 

20 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 41 4133

20 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

نقل وتنقل 50 

50 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

150 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

20 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

18 500 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

30 000 مصاريف تنظيم االمتحانات 65 454

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 66 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 67 471

تصفية المتأخرات 70 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 71 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 72 333

911 000 مجموع المشروع : 10 

العمل الطبي االجتماعي  20 740

المساعدة اإلجتماعية 10 

10 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

10 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

10 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

30 000 مجموع المشروع : 20 

941 000 مجموع الجهة : 12

1 179 993 894 مجموع البرنامج : 701

الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات اإلحتياجات الخاصة 702

المصالح المشتركة 00

التمنيع و التغذية (دورة الحياة)  30 740

9 600 000 ضرائب ورسوم 10 2

9 600 000 مجموع المشروع : 30 

استراتيجية الخدمات الصحية المتنقلة ودعم مخطط الصحة القروية  50 740

10 000 000 شراء الوقود والزيوت 10 331

5 500 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 20 4131

3 400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 30 4221

--- اكتراء السيارات 40 4421

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 50 4213

--- اكتراء وسائل النقل 60 4421

3 000 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 70 454

500 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 80 4211

22 400 000 مجموع المشروع : 50 

دعم مهام البرنامج الصحي  60 760

لوازم مختلفة 10 

--- شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 11 353

5 700 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 12 351

--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج االعضاء 13 359

نفقات مختلفة 20 

2 000 000 مصاريف التصميم والتصفيف والطباعة 21 461

--- مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 22 352

300 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 23 454

7 000 000 شراء الوقود والزيوت 24 331

2 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 25 4131

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 26 471

3 900 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 30 4221

20 900 000 مجموع المشروع : 60 

52 900 000 مجموع الجهة : 00

52 900 000 مجموع البرنامج : 702
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين والوقاية ومراقبة األمراض 703

المصالح المشتركة 00

الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين  10 740

لوازم، صيانة وإصالح 10 

100 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 11 351

100 000 شراء لوازم معلومياتية 12 353

--- شراء المواد الكيميائية ومواد المختبر 13 36

نفقات مختلفة 20 

150 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 21 454

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

350 000 مجموع المشروع : 10 

الوقاية ومراقبة األمراض السارية  20 731

شراء اللوازم 10 

120 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 11 351

100 000 شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 12 353

100 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 20 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

320 000 مجموع المشروع : 20 

الوقاية ومراقبة األمراض غير السارية  30 731

شراء اللوازم 10 

150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 11 351

120 000 شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 12 353

100 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 20 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 30 471

370 000 مجموع المشروع : 30 

دعم مختبرات الصحة العمومية ومهام البرنامج الصحي  50 760

تحمالت عقارية 10 

450 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة المساحات الخضراء 12 419

لوازم مختلفة 20 

3 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

280 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 22 353

100 000 شراء لوازم و توابع التجهيزات السمعية البصرية 23 353

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 24 372

20 000 شراء لوازم و توابع كهربائية وإلكترونية وتقنية 25 353

20 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 26 399

60 000 شراء مواد النظافة والتطهير 27 369
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة واصالح 30 

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 31 4132

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 32 4132

90 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

13 000 مصاريف الصيانة وإصالح مطافئءالحرائق 34 419

نقل وتنقل 40 

90 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

3 400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 43 4221

2 600 000 شراء الوقود والزيوت 44 331

1 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 45 4131

نفقات مختلفة 50 

1 000 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 51 454

10 000 مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

200 000 اشتراك وتوثيق وطبع 53 352

20 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 54 434

60 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 55 461

5 000 مصاريف ملء المطفآت 56 369

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 57 471

إعانات 60 

32 000 000 إعانة التسيير لفائدة معهد باستور المغرب 61 5511

2 000 000 إعانة التسيير لفائدة مديرية األدوية والصيدلة 62 5512

6 000 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد الوطني للصحة 63 5512

3 500 000 إعانة التسيير لفائدة المركز الوطني للحماية من األشعة 64 5512

25 500 000 إعانة التسيير لفائدة المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط 65 5512

6 000 000 إعانة التسيير لفائدة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدارالبيضاء 66 5512

87 418 000 مجموع المشروع : 50 

88 458 000 مجموع الجهة : 00

88 458 000 مجموع البرنامج : 703

إجراءات وخدمات الرعاية الصحية األولية وما قبل االستشفائية واالستشفائية 704

المصالح المشتركة 00

تنظيم وتتبع الخدمات الصحية االولية  10 731

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- مساعدة تقنية 11 452

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 12 471

--- مصاريف التدقيق و التقييم 13 459

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تداريب و تكوين 19 454

حظيرة السيارات 20 

1 700 000 شراء الوقود والزيوت 21 331

1 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 22 4131

2 700 000 مجموع المشروع : 10 

مستعجالت وإغاثة 20 731

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 11 454

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 12 459

--- مصاريف الدراسات واالستشارة 13 451

--- مصاريف التدقيق و التقييم 14 459

--- تداريب و تكوين 16 454

نفقات مختلفة 20 

--- مصاريف ابتكار الملصقات و انتاج و اداعة الومضات السمعية البصرية و نسخ االشرطة 21 461

--- صيانة وإصالح آالت االتصال الراديوفوني 22 4132

حظيرة السيارات 30 

1 700 000 شراء الوقود والزيوت 31 331

1 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 32 4131

2 700 000 مجموع المشروع : 20 

تنظيم وتتبع االخدمات االستشفائية  30 731

حظيرة السيارات 10 

1 200 000 شراء الوقود والزيوت 11 331

500 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 12 4131

--- اكتراء السيارات 13 4421

نقل وتنقل 20 

2 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 21 4221

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 22 4211

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 23 4213

--- اكتراء وسائل النقل 24 4421

1 000 000 مصاريف تركيب وتفكيك المستشفيات المتنقلة 25 499

1 000 000 مصاريف نقل المستشفيات المتنقلة 26 4219

نفقات مختلفة 30 

321 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 31 491

320 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 32 499

--- تنظيف الثياب وغسلها 33 491

--- مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  34 499

3 000 مصاريف ملء المطفآت 35 369

--- انخراط الولوج لبنوك المعطيات  36 352
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

60 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 37 461

1 250 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 38 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 39 471

لوازم مختلفة 40 

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 41 351

--- شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 42 353

10 000 شراء لوازم و توابع كهربائية وإلكترونية وتقنية 43 353

100 000 شراء أشرطة للصور االشعاعية ومواد التحميض 44 359

10 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 45 399

579 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة 46 311

صيانة واصالح 50 

50 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 51 4132

--- مصاريف الصيانة وإصالح مطافئءالحرائق 52 419

لوازم ومواد 60 

100 000 شراء اإلدوات الجراحية والطبية دات االستعمال الواحد 61 361

--- شراء السوائل الطبية 62 361

100 000 شراء المواد المعقمة 63 361

100 000 شراء المواد اإلحيائية والكيميائية 64 36

100 000 شراء االدوات دات االستعمال الواحد للمختبرات 65 361

--- شراء مواد للتدفئة والطبخ 66 336

700 000 شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 67 331

--- شراء مواد مكافحة الحريق 68 369

200 000 شراء مواد التنظيف 69 363

9 703 000 مجموع المشروع : 30 

العمل الطبي االجتماعي  40 740

45 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 10 4219

3 000 000 مصاريف تحمل المرضى من طرف المؤسسات االستشفائية األجنبية و منظمات وطنية أخرى 20 589

3 045 000 مجموع المشروع : 40 

تدبير الجودة ومامونية العالجات  50 731

نفقات مختلفة 10 

--- مصاريف التدقيق و التقييم 11 459

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 12 454

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 13 4221

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 14 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 15 461

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 16 454

--- تداريب وتكوين وندوات 17 454
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 18 471

مجموع المشروع : 50 

دعم مهام البرنامج الصحي  60 760

لوازم، صيانة وإصالح 10 

200 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 11 351

100 000 شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 12 353

نفقات مختلفة 20 

600 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 21 454

800 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 22 4221

200 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق 23 352

--- انخراط الولوج لبنوك المعطيات  24 352

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 25 471

1 900 000 مجموع المشروع : 60 

20 048 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

3 000 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

110 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

5 397 235 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

4 415 615 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

50 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

67 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

2 148 000 مستحقات الماء 22 333

2 803 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

685 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

360 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

225 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

--- شراء مواد التنظيف 34 363

227 500 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

46 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

155 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

75 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

25 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

--- إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

45 000 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

95 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

613 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

576 750 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

40 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

136 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

21 250 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

100 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

733 493 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

22 149 843 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات اإلستشفائية المتواجدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة 10 

10 000 000 إعانة التسيير للمركز االستشفائي الجهوي بطنجة 11 5512

4 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 12 5512

14 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي تطوان 13 5512

11 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي العرائش 14 5512

14 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي الحسيمة 15 5512

4 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي لشفشاون 16 5512

3 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لوزان  17 5512

182 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

61 182 000 مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المراكز االستشفائية الجامعية 30 760

--- إعانة التسيير للمركز االستشفائي الجهوي بطنجة 10 5512

مجموع المشروع : 30 

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

100 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

115 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

125 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

340 000 مجموع المشروع : 40 

83 671 843 مجموع الجهة : 01
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الشرق 02

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

2 308 500 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

10 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

4 629 715 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

3 668 146 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

50 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

56 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

1 438 000 مستحقات الماء 22 333

1 684 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

654 889 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

235 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

112 500 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

26 000 شراء مواد التنظيف 34 363

100 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

28 500 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

23 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

48 500 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

10 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

40 000 إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

51 500 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

110 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

728 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

204 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

86 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

64 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

220 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

200 000 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

16 786 750 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المراكزاإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة الشرق 10 

12 500 000 إعانة التسيير للمركز االستشفائي الجهوي بوجدة 11 5512

12 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي للناضور 12 5512

6 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لجرادة 13 5512

6 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبركان 14 5512

5 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لتاوريرت 15 5512

3 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لكرسيف 16 5512

5 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي لفكيك 17 5512

263 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

50 263 000 مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المركز االستشفائي محمد السادس بوجدة  30 760

212 000 000 إعانة التسيير للمركز االستشفائي محمد السادس بوجدة 10 5511

212 000 000 مجموع المشروع : 30 

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

100 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

115 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

85 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

300 000 مجموع المشروع : 40 

279 349 750 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

2 920 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

100 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

7 232 286 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

4 496 751 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

70 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

71 800 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

2 040 000 مستحقات الماء 22 333

2 570 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

840 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

545 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

300 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

125 000 شراء مواد التنظيف 34 363

230 474 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

470 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

110 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

85 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

80 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

177 000 إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

132 000 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

97 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

792 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

30 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

262 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

70 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

121 733 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

34 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

195 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

373 010 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

24 570 554 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات اإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة فاس-مكناس 10 

19 500 000 إعانة للمركز االستشفائي الجهوي بفاس 11 5512

18 000 000 إعانة للمركز االستشفائي بعمالة مكناس 12 5512

3 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي للحاجب 13 5512

2 500 000 إعانة للمركز اإلستشفائي اإلقليمي إلفران 14 5512

2 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لصفرو 15 5512

4 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبولمان 16 5512

3 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لتاونات 17 5512

7 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليميى لتازة 18 5512
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

214 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

60 214 000 مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المركز االستشفائي الحسن الثاني بفاس  30 760

370 000 000 إعانة التسيير للمركز اإلستشفائي الحسن الثاني بفاس 10 5511

370 000 000 مجموع المشروع : 30 

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

139 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

125 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

76 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

340 000 مجموع المشروع : 40 

455 124 554 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

2 987 950 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

135 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

5 492 950 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

4 081 100 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

50 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

19 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

2 350 000 مستحقات الماء 22 333

2 350 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

810 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

570 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

360 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

20 000 شراء مواد التنظيف 34 363

215 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

33 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

175 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

210 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

120 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

330 000 إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

330 000 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 50 

42 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

769 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

260 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

150 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

169 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

17 500 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

260 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

715 000 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

23 021 500 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات اإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة الرباط-سال-
زمور-القنيطرة 10 

3 500 000 إعانة التسيير للمركز االستشفائي الجهوي بالرباط 11 5512

12 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي لعمالة سال 12 5512

9 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي لعمالة الصخيرات-تمارة 13 5512

16 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 14 5512

8 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي للخميسات 15 5512

8 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي االقليمي لسيدي قاسم 16 5512

3 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي سليمان 17 5512

195 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

60 695 000 مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المركز االستشفائي ابن سينا  30 760

800 000 000 إعانة التسيير لفائدة المركز االستشفائي ابن سينا الرباط 10 5511

800 000 000 مجموع المشروع : 30 

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

140 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

140 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

28 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

308 000 مجموع المشروع : 40 

884 024 500 مجموع الجهة : 04
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

2 284 500 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

3 284 864 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

2 603 507 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

110 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

30 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

1 150 000 مستحقات الماء 22 333

1 800 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

160 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

185 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

115 000 شراء مواد التنظيف 34 363

130 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

165 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

50 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

50 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

30 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

98 629 إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

100 000 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

60 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

480 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

95 500 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

--- اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

160 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

24 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

216 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

607 000 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

14 289 000 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات اإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة بني مالل 
حنبفرة  10 

14 000 000 إعانة التسيير للمركز االستشفائي الجهوي ببني مالل 11 5512

5 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي ألزيالل 12 5512

1 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لفقيه بن صالح 13 5512

7 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي االقليمي لخنيفرة 14 5512

8 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي االقليمي لخريبكة 15 5512

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

36 200 000 مجموع المشروع : 20 

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

75 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

70 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

35 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

180 000 مجموع المشروع : 40 

50 669 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

10 049 600 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

8 012 234 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

5 170 133 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

60 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

42 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

2 524 000 مستحقات الماء 22 333

2 843 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

695 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

589 500 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

316 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

90 000 شراء مواد التنظيف 34 363

312 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

31 900 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة واصالح 40 

80 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

128 500 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

20 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

125 000 إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

112 000 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

55 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

1 134 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

20 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

240 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

2 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

128 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

35 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

100 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

1 220 000 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

34 135 367 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الصحية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة الدار البيضاء 
سطات -ا  10 

10 000 000 إعانة التسيير للمركز االستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 11 5512

4 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 12 5512

7 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 13 5512

4 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني 14 5512

5 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق  15 5512

3 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 16 5512

3 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك  17 5512

3 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات موالي رشيد 18 5512

4 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي لعمالة للمحمدية 19 5512

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الصحية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة الدار البيضاء 
سطات -اا 20 

11 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي للجديدة 21 5512

3 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي للنواصر 22 5512

2 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لبنسليمان 23 5512
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

7 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لبرشيد 24 5512

12 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي سطات 25 5512

3 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي بنور 26 5512

352 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 30 4221

84 352 000 مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المركز االستشفائي ابن رشد  30 760

550 000 000 إعانة التسيير لفائدة المركز االستشفائي ابن رشد 10 5511

550 000 000 مجموع المشروع : 30 

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

182 500 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

198 500 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

61 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

442 000 مجموع المشروع : 40 

668 929 367 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

2 340 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

20 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

5 664 917 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

3 863 008 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

50 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

36 500 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

2 140 000 مستحقات الماء 22 333

2 585 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

607 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

348 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

397 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

129 000 شراء مواد التنظيف 34 363

100 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

26 500 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

62 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

50 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

7 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

53 000 إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

46 500 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

77 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

827 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

160 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

10 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

121 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

36 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

100 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

200 000 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

20 056 425 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات اإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة مراكش 
آسفي  10 

2 000 000 إعانة التسيير للمركز االستشفائي الجهوي بمراكش 11 5512

4 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي لشيشاوة 12 5512

2 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي للحوز 13 5512

6 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي لقلعة السراغنة 14 5512

5 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي للصويرة 15 5512

4 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي للرحامنة 16 5512

9 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي آسفي 17 5512

3 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لليوسوفية 18 5512

224 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

36 224 000 مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المركز االستشفائي محمد السادس بمراكش  30 760

450 000 000 إعانة التسيير للمركز اإلستشفائي محمد السادس بمراكش 10 5511

450 000 000 مجموع المشروع : 30 

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

100 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

99 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

71 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

270 000 مجموع المشروع : 40 

506 550 425 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

1 647 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

70 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

2 730 565 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

1 934 800 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

55 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

55 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

724 000 مستحقات الماء 22 333

1 420 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

236 200 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

175 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

88 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

15 000 شراء مواد التنظيف 34 363

120 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

165 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

13 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

36 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

--- صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

31 700 إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

52 500 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

45 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

366 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

210 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

5 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

85 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

260 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

140 000 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

10 679 765 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات اإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة درعة 
تافياللت 10 

10 000 000 إعانة التسيير للمركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 11 5512

5 000 000 اعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي لورزازات 12 5512

3 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لميدلت 13 5512

4 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لتنغير 14 5512

4 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لزاكورة 15 5512

115 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

26 615 000 مجموع المشروع : 20 

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

36 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

36 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

34 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

106 000 مجموع المشروع : 40 

37 400 765 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

2 410 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

25 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

4 685 283 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

2 858 613 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

50 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

33 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

807 375 مستحقات الماء 22 333

1 755 669 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

320 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

235 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

130 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء مواد التنظيف 34 363

200 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

37 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

50 227 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

19 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

5 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

5 000 إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

9 700 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

95 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

501 750 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

140 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

6 500 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

73 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

37 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

20 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

119 431 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

29 625 تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

200 000 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

14 858 173 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات اإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة سوس ماسة 10 

9 000 000 إعانة التسيير للمركز االستشفائي الجهوي بأكادير 11 5512

6 500 000 إعانة التسيير للمركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان آيت ملول 12 5512

2 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لشتوكة آيت باها 13 5512

5 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتارودانت 14 5512

6 500 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتيزنيت 15 5512

2 500 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لطاطا 16 5512

220 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

32 720 000 مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المراكز االستشفائية الجامعية 30 760

--- إعانة التسيير لفائدة المركز اإلستشفائي باكادير 10 5111

مجموع المشروع : 30 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

70 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

79 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

71 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

220 000 مجموع المشروع : 40 

47 798 173 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

1 255 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

55 000 صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

1 902 681 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

1 384 575 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

25 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

30 708 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

405 000 مستحقات الماء 22 333

480 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

178 500 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

131 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

72 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

20 000 شراء مواد التنظيف 34 363

85 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

600 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

15 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

9 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

--- صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

70 000 إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

80 000 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

70 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

286 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

5 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

180 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

10 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

70 936 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

30 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

--- تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

270 000 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

7 121 000 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات اإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة كلميم واد 
نون  10 

6 500 000 إعانة التسيير للمركز االستشفائي الجهوي بكلميم 11 5512

4 500 000 إعانة للمركز االستشفائي اإلقليمي ألسا الزاك 12 5512

3 000 000 إعانة لفائدة المركز اإلستشفائي اإلقليمي لطنطان 13 5512

4 000 000 إعانة لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي إفني 14 5512

100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

18 100 000 مجموع المشروع : 20 

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

57 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

75 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

44 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

176 000 مجموع المشروع : 40 

25 397 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

666 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

1 774 800 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

1 104 200 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

50 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

20 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

180 000 مستحقات الماء 22 333

210 000 مستحقات الكهرباء 23 332
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

لوازم مختلفة 30 

160 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

89 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

53 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

23 000 شراء مواد التنظيف 34 363

120 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

5 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

39 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

27 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

11 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

--- إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

--- صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

301 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

55 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454

--- اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

30 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

26 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

--- تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

100 000 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

5 144 000 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات اإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة العيون 
الساقية الحمراء 10 

8 500 000 إعانة التسيير للمركز االستشفائي الجهوي بالعيون  11 5512

3 000 000 إعانة للمركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور 12 5512

4 000 000 إعانة للمركز االستشفائي اإلقليمي للسمارة 13 5512

372 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

15 872 000 مجموع المشروع : 20 
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

30 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

40 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

40 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

110 000 مجموع المشروع : 40 

21 126 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية 10 760

تحمالت عقارية 10 

440 000 صيانة وإصالح العقارات 11 4112

--- صيانة و إصالح المنشآت التقنية 12 4132

210 400 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

220 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 14 491

25 000 مصاريف رخصة البناء 15 499

رسوم وإتاوات 20 

4 600 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

75 000 مستحقات الماء 22 333

80 000 مستحقات الكهرباء 23 332

لوازم مختلفة 30 

35 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

30 000 لوازم المعلوميات والبرامج المعلوماتية 32 353

30 000 شراء مواد النظافة والتطهير 33 369

--- شراء مواد التنظيف 34 363

50 000 شراء أدوات و عتاد المعمل 35 391

--- شراء مواد للتدفئة والطبخ 36 336

صيانة واصالح 40 

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

10 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 42 4133

--- صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 43 4123

20 000 إصالح وصيانة منشآت الماء 44 4123

20 000 صيانة وإصالح المنشآت الكهربائية 45 4123

نقل وتنقل 50 

40 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

138 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 52 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 53 4213

نفقات مختلفة 60 

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 61 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.12.000 وزارة الصحة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

6 000 اشتراك وتوثيق وطبع 62 352

10 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

9 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 65 471

--- تغدية المرضى و أعوان الحراسة 70 311

تصفية المتأخرات 80 

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 81 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 82 333

100 000 مصاريف جمع ومعالجة النفايات الطبية  90 499

1 563 000 مجموع المشروع : 10 

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة الداخلة وادي 
الدهب 10 

3 500 000 إعانة التسيير للمركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  11 5512

100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

3 600 000 مجموع المشروع : 20 

العمل الطبي االجتماعي  40 731

المساعدة اإلجتماعية 10 

15 000 معونة اجتماعية للطفولة 11 589

15 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات واألمراض المزمنة 12 589

20 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين 13 4219

50 000 مجموع المشروع : 40 

5 213 000 مجموع الجهة : 12

3 085 302 377 مجموع البرنامج : 704

4 500 000 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.12.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية 700

المصالح المشتركة 00

تدبير الحياة الوظيفية للموارد البشرية  20 760

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

750 000 --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 12 889

عتاد وتأثيت 20 

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

250 000 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 22 871

250 000 600 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 23 845

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 24 879

1 250 000 800 000 مجموع المشروع : 20 

تعزيز القدرات والتكوين المستمر  30 760

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

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

250 000 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 22 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 23 845

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 24 879

--- 500 000 إعانة التجهيز للمدرسة الوطنية للصحة العمومية 30 7512

--- --- شراء الحيوانات للمختبر 40 873

250 000 700 000 مجموع المشروع : 30 

1 500 000 1 500 000 مجموع الجهة : 00

1 500 000 1 500 000 مجموع البرنامج : 700

التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية 701

المصالح المشتركة 00

اصالح المنظومة الصحية والتغطية الصحية االساسية  20 750

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

1 000 000 100 000 مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

1 000 000 250 000 دراسات معلومياتية ذات الصلة بنظم اإلعالم والمعلومات الصحي 12 889

عتاد وتأثيت 20 

250 000 250 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 21 845

--- --- شراء عتاد تربوي وسمعي بصري 22 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 23 871

2 250 000 600 000 مجموع المشروع : 20 

المنظومة المعلوماتية والدراسات واالبحاث واالحصائيات  30 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

250 000 150 000 مصاريف الدراسات والخبرة 11 889
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

250 000 150 000 دراسات معلومياتية ذات الصلة بنظم اإلعالم والمعلومات الصحي 12 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889

عتاد وتأثيت 20 

150 000 150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

150 000 250 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 22 845

--- --- شراء عتاد سمعي بصري و الطباعة والنسخ 23 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 24 879

نفقات مختلفة 30 

250 000 150 000 أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 31 8328

--- --- صيانة التجهيزات والمنشآت المعلوماتية 32 8328

1 050 000 850 000 مجموع المشروع : 30 

التواصل واللوجستيك والوسائل العامة  40 760

دراسات 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات معلومياتية ذات الصلة بنظم اإلعالم والمعلومات الصحي 12 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد سمعي بصري و الطباعة والنسخ 21 849

3 300 000 1 700 000 شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

800 000 500 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 23 845

2 100 000 1 050 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 24 871

--- --- شراء وتركيب عتاد اإلتصاالت 25 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 26 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 27 849

حظيرة السيارات 30 

25 000 000 30 000 000 شراء سيارات االسعاف 31 8511

--- --- شراء السيارات النفعية 32 8511

--- --- شراء الدراجات النارية 33 8513

--- --- شراء السيارات السياحية 34 8512

--- --- تهيئة وتجهيز السيارات 35 879

--- --- شراء عربات لنقل األدوية وتوزيع والمواد ذات الحساسية للتغير الحراري 36 8511

250 000 250 000 صيانة التجهيزات والمنشآت المعلوماتية 40 8328

31 450 000 33 500 000 مجموع المشروع : 40 

دعم التعاقدية ودعم تفعيل برنامج اإلصالح الموازناتي بقطاع الصحة 50 760

250 000 150 000 مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء معدات و توابع االتصال 22 844
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 23 845

--- --- شراء عتاد سمعي - بصري للتعميم 24 844

250 000 150 000 مجموع المشروع : 50 

تحويالت ودفع المساهمات والتعاون والشراكة  60 760

--- 30 000 000 دفع لفائدة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان 10 771

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 20 7511

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 30 752

--- 7 500 000 دفع لفائدة الصندوق الخاص باسبدال أمالك الدولة 40 74

--- 6 000 000 دفع مساهمة وزارة الصحة في المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية  50 7113

--- 6 500 000 دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 60 7513

--- 150 000 000 إعانة لفائدة مؤسسة الشيخ خليفة ابن زايد 70 772

200 000 000 مجموع المشروع : 60 

35 000 000 235 100 000 مجموع الجهة : 00

35 000 000 235 100 000 مجموع البرنامج : 701

الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات اإلحتياجات 
الخاصة 702

المصالح المشتركة 00

الصحة االنجابية وصحة االم  10 740

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

4 860 000 2 000 000 شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 21 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 22 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 23 879

4 860 000 2 000 000 مجموع المشروع : 10 

صحة الطفل والشاب  20 740

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

13 500 000 2 000 000 شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 21 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 22 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 23 879

13 500 000 2 000 000 مجموع المشروع : 20 

التمنيع و التغذية (دورة الحياة)  30 740

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد التبريد 21 849

--- --- شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات 22 849

--- 95 000 000 دفع تكاليف لشراء لقاحات ومواد أخرى من طرف األمم المتحدة لرعاية 
الطفولة 30 79
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

300 000 000 350 000 000 شراء اللقاحات و المواد البيولوجية 40 875

300 000 000 445 000 000 مجموع المشروع : 30 

الساكنة ذات االحتياجات الخاصة  40 740

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

3 500 000 2 000 000 شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 21 849

--- 4 500 000 شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق 22 849

--- 4 200 000 شراء آالت تعويض األعضاء المبتورة وأدوات المعاقين 23 849

3 500 000 10 700 000 مجموع المشروع : 40 

استراتيجية الخدمات الصحية المتنقلة ودعم مخطط الصحة القروية  50 740

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 21 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 22 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 23 879

--- --- شراء عتاد تقني 24 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 25 871

وحدات صحية متنقلة 30 

--- --- شراء مستشفيات متنفلة 31 813

10 000 000 1 000 000 شراء وحدات صحية متنقلة 32 8511

--- --- شراء عربات للوحدات الصحية المتنقلة 33 8511

--- --- إصالحات كبرى لتجهيزات ومنشآت المستشفيات المتنقلة 34 8262

10 000 000 1 000 000 مجموع المشروع : 50 

دعم مهام البرنامج الصحي  60 760

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

--- 400 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- 400 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 22 845

--- --- شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات 23 849

--- 300 000 شراء عتاد تقني 24 846

1 100 000 مجموع المشروع : 60 

331 860 000 461 800 000 مجموع الجهة : 00

331 860 000 461 800 000 مجموع البرنامج : 702

الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين والوقاية ومراقبة األمراض 703

المصالح المشتركة 00

الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين  10 740

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889
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الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 21 849

170 000 300 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 22 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 23 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد التعيين والبحث عن ناقلي عدوى األمراض 25 849

--- --- شراء عتاد وتجهيزات لمحاربة ناقلي العدوى 26 849

170 000 300 000 مجموع المشروع : 10 

الوقاية ومراقبة األمراض السارية  20 731

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

5 830 000 10 100 000 شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 21 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 22 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 23 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 25 849

--- --- شراء اللقاحات و المواد البيولوجية 30 875

5 830 000 10 100 000 مجموع المشروع : 20 

الوقاية ومراقبة األمراض غير السارية  30 731

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

3 000 000 9 700 000 شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 21 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 22 845

--- --- شراء عتاد سمعي بصري 23 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 24 871

3 000 000 9 700 000 مجموع المشروع : 30 

صحة البيئة 40 760

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

1 000 000 2 000 000 شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 21 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 22 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 23 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد التعيين والبحث عن ناقلي عدوى األمراض 25 849

--- --- شراء عتاد وتجهيزات لمحاربة ناقلي العدوى 26 849

1 000 000 2 000 000 مجموع المشروع : 40 

دعم مختبرات الصحة العمومية ومهام البرنامج الصحي  50 760

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 21 849

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  22 84

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 23 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 24 871

إعانات 30 

--- 10 000 000 إعانة التجهيز لفائدة معهد باستور المغرب 31 7511

--- --- إعانة التجهيز لمديرية االألدوية والصيدلة 32 7512

--- 8 000 000 إعانة التجهيز لفائدة المعهد الوطني للصحة 33 7512

--- 2 000 000 إعانة التجهيز لفائدة المركز الوطني للحماية من األشعة 34 7512

--- 10 000 000 إعانة التجهيز لفائدة المركز الوطني لتحاقن الدم 35 7512

30 000 000 مجموع المشروع : 50 

10 000 000 52 100 000 مجموع الجهة : 00

10 000 000 52 100 000 مجموع البرنامج : 703

إجراءات وخدمات الرعاية الصحية األولية وما قبل االستشفائية 
واالستشفائية 704

المصالح المشتركة 00

تنظيم وتتبع الخدمات الصحية االولية  10 731

1 500 000 1 400 000 مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

--- 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

700 000 300 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 22 845

800 000 300 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 23 84

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 24 849

دراسات و تداريب و تكوين و اتفاقيات و مساعدة تقنية 30

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 31 889

3 000 000 2 100 000 مجموع المشروع : 10 

مستعجالت وإغاثة 20 731

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 21 844

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 22 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 23 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 24 845

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

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 26 879

مجموع المشروع : 20 

تنظيم وتتبع الخدمات الصحية االستشفائية  30 731

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889
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الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد وتأثيت 20 

200 000 200 000 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 21 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 22 871

300 000 300 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 23 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 24 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 25 849

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 26 889

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 40 879

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 50 839

500 000 500 000 مجموع المشروع : 30 

تدبير الجودة ومامونية العالجات  50 731

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 21 844

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 22 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 23 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 24 845

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

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 26 879

مجموع المشروع : 50 

دعم مهام البرنامج الصحي  60 760

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- 200 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 20 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 30 84

400 000 مجموع المشروع : 60 

المنظومة المعلوماتية والدراسات واالبحاث واالحصائيات  70 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات معلومياتية ذات الصلة بنظم اإلعالم والمعلومات الصحي 12 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889

عتاد وتأثيت 20

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

--- --- شراء عتاد سمعي بصري و الطباعة والنسخ 22 849

نفقات مختلفة 30

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 31 8328

مجموع المشروع : 70 

3 500 000 3 000 000 مجموع الجهة : 00
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الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التجهيز لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة 
بجهة طنجة تطوان الحسيمة 10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي لوالية طنجة 11 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 12 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لتطوان 13 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي بالعرائش 14 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 15 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لشفشاون 16 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لوزان  17 7512

مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المراكز االستشفائية الجامعية 30 760

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي بطنجة 10 7511

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التجهيز لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل الموجودة 
بجهة الشرق 10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي بوجدة انكاد 11 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي للناضور 12 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لجرادة 13 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لبركان 14 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لتاوريرت 15 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لكرسيف 16 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لفكيك 17 7512

مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المراكز االستشفائية الجامعية 30 760

--- 20 000 000 إعانة التجهيز للمركز االستشفائي محمد السادس بوجدة 10 7511

20 000 000 مجموع المشروع : 30 

20 000 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التجهيز لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة 
بجهة فاس مكناس 10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي لفاس  11 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي بمكناس 12 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي للحاجب 13 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي إلفران 14 7512
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي بصفرو 15 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لبولمان 16 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لتاونات 17 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لتازة 18 7512

مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المراكز االستشفائية الجامعية 30 760

--- 20 000 000 إعانة التجهيز لفائدة المركز اإلستشفائي الحسن الثاني بفاس 10 7511

20 000 000 مجموع المشروع : 30 

20 000 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التجهيز لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة 
بجهة الرباط سال القنيطرة 10 

--- --- إعانة الجهيز للمركز االستشفائي الجهوي للرباط 11 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي لعمالة سال 12 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي لعمالة الصخيرات تمارة 13 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 14 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 15 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي قاسم 16 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي سليمان 17 7512

مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المركز االستشفائي ابن سينا  30 760

--- 50 000 000 إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي ابن سينا الرباط 10 7511

50 000 000 مجموع المشروع : 30 

50 000 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التجهيز لفائدة المراكز اإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة 
بجهة بني مالل حنبفرة  10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي لبني مالل 11 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي ألزيالل 12 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لفقيه بن صالح 13 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز اإلستشفائي اإلقليمي لخنيفرة 14 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لخريبكة 15 7512

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 05

302



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التجهيز لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة 
بجهة الدارالبيضاء سطات -ا 10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي للدار البيضاء  11 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي بمقاطعة الفداء مرس السلطان 12 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي لعمالة لمقاطعات عين السبع الحي المحمدي 13 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني 14 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق  15 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 16 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك  17 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي لعمالة مقاطعات موالي رشيد 18 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي لعمالة المحمدية 19 7512

إعانة التجهيز لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة 
بجهة الدارالبيضاء سطات -اا 20

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي للجديدة 21 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي للنواصر 22 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لنسليمان 23 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لبرشيد 24 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي االقليمي لسطات 25 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي بنور 26 7512

مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المركز االستشفائي ابن رشد  30 760

--- 50 000 000 إعانة التجهيز للمركز االستشفائي ابن رشد بالدارالبيضاء 10 7511

50 000 000 مجموع المشروع : 30 

50 000 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانات التجهيز لفائدة المراكز ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة مراكش 
أسفي 10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي مراكش  11 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لشيشاوة 12 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي للحوز 13 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لقلعة السراغنة 14 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي للصويرة 15 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي للرحامنة 16 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي االقليمي آسفي 17 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لليوسوفية 18 7512

مجموع المشروع : 20 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم مهام المركز االستشفائي محمد السادس بمراكش  30 760

--- 20 000 000 إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي بمراكش 10 7511

20 000 000 مجموع المشروع : 30 

20 000 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التجهيز لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل التمواجدة 
بجهة درعة تافياللت 10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي للرشيدية 11 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي بورزازات 12 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لميدلت 13 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لتنغير 14 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لزاكورة 15 7512

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التسيير لفائدة المراكز اإلستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة 
بجهة سوس ماسة 10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي ألكادير 11 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي إنزكان ىيت ملول 12 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لشتوكة آيت باها 13 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لتارودانت 14 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 15 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لطاطا 16 7512

مجموع المشروع : 20 

دعم مهام المراكز االستشفائية الجامعية 30 760

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز اإلستشفائي باكادير 10 7511

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التجهيز لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة 
بجهة كلميم واد نون 10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي لكلميم 11 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي ألسا الزاك 12 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي لطانطان 13 7512

--- --- إعانة التجهيز لفائدة المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي إفني 14 7512

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 10
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التجهيز لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة 
بجهة العيون الساقية الحمراء 10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي العيون  11 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور 12 7512

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي اإلقليمي للسمارة 13 7512

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم مهام المؤسسات االستشفائية  20 760

إعانة التجهيز لفائدة المراكز االستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة 
بجهة الداخلة وادي الدهب 10 

--- --- إعانة التجهيز للمركز االستشفائي الجهوي لواد الذهب  11 7512

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 12

3 500 000 163 000 000 مجموع البرنامج : 704

توفر واستمرارية عرض العالجات وصون البنية األساسية والتجهيزات 
الصحية 705

المصالح المشتركة 00

االدارة المركزية والمشاريع ذات الطابع الخاص  10 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

817 920 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

500 000 250 000 دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 14 872

--- --- دراسات معلومياتية ذات الصلة بنظم اإلعالم والمعلومات الصحي 15 889

1 400 000 --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

10 500 000 3 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

200 000 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 41 845

--- 950 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 42 871

--- --- شراء عتاد ومواد البناء 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

--- --- شراء عتاد المختبر و الهندسة 45 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 46 879

--- 15 000 000 شراء األراضي 50 811

13 417 920 19 400 000 مجموع المشروع : 10 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
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سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تدبير الممتلكات العقارية  20 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

600 000 200 000 دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 13 881

4 640 000 13 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

5 240 000 13 200 000 مجموع المشروع : 20 

تعزيز وعصرنة قاعدة المرافق التقنية والمعدات والتجهيزات  30 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 12 889

عتاد وتأثيت 20 

43 939 045 54 264 011 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 21 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 22 845

2 500 000 500 000 شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 23 879

1 000 000 500 000 شراء عتاد المطبخ والمغسلة 24 849

2 500 000 500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 25 871

17 000 000 1 000 000 شراء األثاث االستشفائي 27 871

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 28 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 29 879

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

66 939 045 56 764 011 مجموع المشروع : 30 

برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية في العالم القروي 40 760

--- 150 000 000 تسديد لفائدة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 10 74

150 000 000 مجموع المشروع : 40 

برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية 50 760

دراسات 10 

2 300 000 3 327 930 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 13 872

--- --- دراسات معلومياتية ذات الصلة بنظم اإلعالم والمعلومات الصحي 14 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 15 889

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

3 790 000 3 000 000 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

48 500 000 63 540 251 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

53 950 000 572 565 740 شراء المعدات ولوازم تقنية وطبية تقنية  41 849

200 000 1 956 492 شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

60 000 683 974 شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

200 000 2 046 946 شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

21 000 000 29 500 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 45 845

--- 135 934 شراء األثاث االستشفائي 46 871

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 48 879

--- 172 115 912 مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 50 839

--- 1 126 821 صيانة التجهيزات والمنشآت المعلوماتية 60 8328

--- --- إصالحات كبرى لتجهيزات ومنشآت المستشفيات المتنقلة 70 8262

130 000 000 850 000 000 مجموع المشروع : 50 

المنظومة المعلوماتية والدراسات واالبحاث واالحصائيات  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات معلومياتية ذات الصلة بنظم اإلعالم والمعلومات الصحي 12 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889

عتاد وتأثيت 20

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

--- --- شراء عتاد سمعي بصري و الطباعة والنسخ 22 849

نفقات مختلفة 30

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 31 8328

مجموع المشروع : 60 

215 596 965 1 089 364 011 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

مجموع المشروع : 10 

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

2 000 000 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

500 000 --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

3 000 000 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

23 700 000 400 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

44 217 240 3 479 755 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

19 701 651 2 680 216 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

87 618 891 6 559 971 مجموع المشروع : 30 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

مجموع المشروع : 40 

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- 1 440 564 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

1 000 000 --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

500 000 --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

1 000 000 --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 57 879

2 500 000 1 440 564 مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

بناء وتجهيز المركز االستشفائي بطنجة  70 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء األثاث االستشفائي 46 871

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 50 832

مجموع المشروع : 70 

برامج التنمية الصحية المضمنة في اتفاقيات الشراكة متعددة األطراف 80 

برنامج التنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى 81 760

دراسات 10 

1 344 308 1 210 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

12 983 168 10 000 000 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

32 672 524 35 718 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- 9 772 000 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- 80 000 شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

--- 180 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

--- 40 000 شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 50 752

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 60 7513

47 000 000 57 000 000 مجموع المشروع : 81 

برنامج إعادة تهيئة المجال الحضري واالقتصادي لمدينة تطوان 82 760

دراسات 10 

9 000 000 2 994 226 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

149 000 000 104 005 774 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

22 000 000 3 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 50 752

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 60 7513

180 000 000 110 000 000 مجموع المشروع : 82 

برنامج التنمية المجالية إلفليم الحسيمة 83 760

دراسات 10 

4 000 000 4 954 920 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

138 505 369 125 045 080 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

7 494 631 20 000 000 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

--- 15 000 000 دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 50 752

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 60 7513

150 000 000 165 000 000 مجموع المشروع : 83 

470 118 891 340 000 535 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

مجموع المشروع : 10 

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

200 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

2 500 000 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

3 200 000 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

35 328 626 1 961 360 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

107 865 447 21 619 374 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 50 7513

143 694 073 23 580 734 مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

مجموع المشروع : 40 

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

6 000 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

2 300 000 --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

1 000 000 --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

2 500 000 --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

1 700 000 --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 57 879

13 500 000 مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

المساهمة في نفقات التجهيز للمركز االستشفائي محمد السادس بوجدة 70 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 46 879

مجموع المشروع : 70 

160 394 073 23 580 734 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

مجموع المشروع : 10 

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

1 250 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

500 000 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

1 750 000 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

17 200 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

32 000 000 4 728 246 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

11 500 000 1 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

60 700 000 5 728 246 مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

مجموع المشروع : 40 

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

62 450 000 5 728 246 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

500 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

500 000 مجموع المشروع : 10 

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

450 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

950 000 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

17 500 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

125 000 000 14 405 127 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- 9 164 582 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

143 000 000 23 569 709 مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

318



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

مجموع المشروع : 40 

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

100 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

5 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

5 100 000 مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

المساهمة في مصاريف تجهيز المركز االستشفائي ابن سينا بالرباط 70 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء األثاث االستشفائي 46 871

مجموع المشروع : 70 

برامج التنمية الصحية المضمنة في اتفاقيات الشراكة متعددة األطراف 80 

البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط 81 760

دراسات 10 

--- 150 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

--- 4 850 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- 2 000 000 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

--- 143 000 000 دفع لغائدة الشركة "الرباط تهيئة" في إطار االتفاقية اإلطار المتعلقة بالبرنامج 
المندمج للتنمية الحضرية لمدنة الرباط 50 7111

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 60 7513

150 000 000 مجموع المشروع : 81 

برنامج إبراز وتأهيل مدينة تامسنا  82 760

دراسات 10 

199 998 80 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

32 500 000 44 510 000 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد وتأثيت 40 

26 740 002 850 000 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

250 000 250 000 شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

60 000 60 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

250 000 250 000 شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

--- --- دفع لغائدة الشركة "الرباط تهيئة" في إطار االتفاقية اإلطار المتعلقة بالبرنامج 
المندمج للتنمية الحضرية لمدنة الرباط 50 7111

60 000 000 46 000 000 مجموع المشروع : 82 

برنامج التنمية المندمجة والمستدامة إلقليم القنيطرة 83 760

دراسات 10 

--- 6 268 667 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

195 959 453 93 731 333 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 50 7513

195 959 453 100 000 000 مجموع المشروع : 83 

405 509 453 319 569 709 مجموع الجهة : 04
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

مجموع المشروع : 10 

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

200 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

700 000 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

150 000 --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

1 550 000 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

8 800 000 100 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

62 000 000 11 514 744 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

20 000 000 --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

91 300 000 11 614 744 مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

مجموع المشروع : 40 

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

1 200 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

1 200 000 مجموع المشروع : 50 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

94 050 000 11 614 744 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

500 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

500 000 مجموع المشروع : 10 

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

200 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد وتأثيت 40 

1 783 200 --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

2 483 200 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

13 944 510 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

5 000 000 460 410 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

1 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

19 944 510 460 410 مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

مجموع المشروع : 40 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

البرنامج المندمج للتأهيل االجتماعي وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجهة 
الدار البيضاء الكبر 70 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- 22 430 000 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

326



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

--- 20 570 000 دفع لحساب شركة ادماج سكن 50 7113

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 60 7513

--- --- دفع لفائدة الصندوق الخاص باسبدال أمالك الدولة 70 74

43 000 000 مجموع المشروع : 70 

22 927 710 43 460 410 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

مجموع المشروع : 10 

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

200 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

2 140 910 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

272 403 --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

3 113 313 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

7 783 470 439 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- 25 000 دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

58 220 414 6 259 437 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

24 772 774 3 000 421 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

90 776 658 9 723 858 مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

1 552 502 --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

3 000 000 --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

4 552 502 مجموع المشروع : 40 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 57 879

مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

بناء و تجهيز المركز اإلستشفائي محمد السادس بمراكش 70 760

9 780 060 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء األثاث االستشفائي 46 871

9 780 060 مجموع المشروع : 70 

برامج التنمية الصحية المضمنة في اتفاقيات الشراكة متعددة األطراف 80 

مشروع تنمية وتطوير مدينة مراكش 81 760

دراسات 10 

800 000 200 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

14 900 000 24 716 435 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

11 000 000 14 543 565 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

2 800 000 1 000 000 شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

500 000 --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

1 000 000 240 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

3 000 000 1 000 000 شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 50 7513

34 000 000 41 700 000 مجموع المشروع : 81 

برنامج دعم تنمية المدينة الجديدة لتمنصورت 82 760

دراسات 10 

--- 450 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- 39 050 000 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

39 500 000 مجموع المشروع : 82 

142 222 533 90 923 858 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

500 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

500 000 مجموع المشروع : 10 

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

450 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

5 500 000 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

6 450 000 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

19 929 283 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

147 500 000 9 213 491 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

18 000 000 3 004 587 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 50 7513

185 429 283 12 218 078 مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

مجموع المشروع : 40 

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

600 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

5 593 628 1 000 000 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

1 500 000 --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

500 000 --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

1 500 000 --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 57 879

9 693 628 1 000 000 مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

202 072 911 13 218 078 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

مجموع المشروع : 10 

333



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

2 550 000 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

3 050 000 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

11 950 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

15 000 000 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

3 500 000 1 114 675 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

--- 15 000 000 دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 50 7513

30 450 000 16 114 675 مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

مجموع المشروع : 40 

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

600 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

1 000 000 --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

500 000 --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

1 000 000 --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

3 100 000 مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

بناء وتجهيز المركز االستشفائي بأكادير 70 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء األثاث االستشفائي 46 871

مجموع المشروع : 70 

36 600 000 16 114 675 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

مجموع المشروع : 10 

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

696 270 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

11 400 000 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

500 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

12 596 270 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

901 194 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

6 000 000 8 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

6 901 194 8 000 000 مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 8 300 000 أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

8 300 000 مجموع المشروع : 40 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون 70 760

دراسات 10 

--- 21 839 600 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

200 000 000 64 553 244 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

--- 13 607 156 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 50 7513

200 000 000 100 000 000 مجموع المشروع : 70 

219 497 464 116 300 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

مجموع المشروع : 10 

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

200 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

1 800 000 --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

250 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

2 250 000 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

مجموع المشروع : 40 

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 57 879

مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

برنامج التنمية المندمجة لجهة العيون الساقية الحمراء 70 760

دراسات 10 

1 945 000 1 371 500 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

74 055 000 30 581 285 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

8 000 000 22 047 215 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 50 7513

84 000 000 54 000 000 مجموع المشروع : 70 

إنجاز مركز استشفائي جامعي للعيون 80 740

37 000 000 17 408 200 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20

963 000 000 182 591 800 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء األثاث االستشفائي 46 871

1 000 000 000 200 000 000 مجموع المشروع : 80 

1 086 250 000 254 000 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

االدارة الجهوية والمحلية  10 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 13 889

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 42 845

--- --- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر 43 84

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 44 849

مجموع المشروع : 10 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مؤسسات العالجات الصحية االولية  20 740

دراسات 10 

200 000 --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 23 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 24 832

250 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 43 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

450 000 مجموع المشروع : 20 

مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية  30 731

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 43 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 45 871

--- --- شراء وتركيب عتاد االتصاالت بالراديو 47 844

--- --- شراء األثاث االستشفائي 48 871

مجموع المشروع : 30 

مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية  40 760

دراسات 10 

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها 51 849

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 54 845

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 60 832

مجموع المشروع : 40 

معاهد التكوين في مهن الصحة  50 760

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 40 832

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 53 849

--- --- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر 54 849

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 55 849

--- --- شراء األثاث والمعدات التعليمية 56 879

مجموع المشروع : 50 

صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية  60 760

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 11 889

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 12 881

أشغال 20 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 22 832

--- --- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني 30 839

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 52 845

--- --- شراء وتجديد العتاد واألدوات  53 84

مجموع المشروع : 60 

برنامج التنمية المندمجة لجهة الداخلة وادي الذهب 70 760

دراسات 10 

--- 400 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

تشييد البنايات والسكنى اإلدارية 20 

--- 12 000 000 تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 22 8212

--- --- أشغال التزويد بالماء والكهرباء 23 832

--- --- مصاريف لتجهيز االراضي 24 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

عتاد وتأثيت 40 

--- --- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني 41 849

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم واللباس 42 879

--- --- شراء األثاث الطبي االستشفائي 43 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 44 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 45 849

--- 225 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 46 845

--- --- شراء عتاد الطب اإلشعاعي 47 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 48 849

--- --- شراء عتاد المختبر 49 849

--- --- دفع لفائدة شركات التهيئة العمرانية وصاحب المشروع المفوض 50 7513

12 625 000 مجموع المشروع : 70 

450 000 12 625 000 مجموع الجهة : 12

3 118 140 000 2 336 500 000 مجموع البرنامج : 705

3 500 000 000 3 250 000 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.12.000
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قانون المالية لسنة 2019 

وزارة االقتصاد والمالية

ميزانية التسيير

2 313 465 000 الموظفون و األعوان.................................

373 640 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

44 095 142 000 التكاليف المشتركة.....................................

10 533 773 000 التسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الضريبية

ميزانية اإلستثمار 

184 153 000 اعتمادات األداء.......................................

62 400 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............

20 419 956 000 التكاليف المشتركة-اعتمادات األداء....................

- التكاليف المشتركة-اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها 

الدين العمومي

28 031 370 000 فوائد و عموالت متعلقة بالدين العمومي............

39 213 200 000 استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم وقيادة 130

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

2 305 000 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- العمال الدائمون 22 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  23 113

تعويضات عن الساعات االضافية 30 

304 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 31 121

100 000 تعويضات لرجال فرق الجمارك عن العمل ليال وعن الحراسة 32 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 40 

10 000 تعويض عن التنصيب 41 1229

100 000 مساعدة استثنائية عن السكن 42 143

7 500 000 مصاريف التمدرس 43 589

400 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 44 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 50 

51 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 51 125

--- مكافآت للسائقين 52 123

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 60 129

2 313 465 000 مجموع المشروع : 10 

2 313 465 000 مجموع الجهة : 00

2 313 465 000 مجموع البرنامج : 130

2 313 465 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.13.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

السياسة االقتصادية واستراتيجية المالية العمومية 115

المصالح المشتركة 00

دعم السياسة الميزانياتية 10 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

60 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

350 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

10 000 تعويضات كيلومترية 13 4214

250 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

350 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- تعويضات التدريب 16 454

إتصال وإعالم 20 

2 360 000 اشتراك وتوثيق 21 352

10 000 مصلحة الصحافة و األنباء العامة و اإلشتراك في وكاالت األنباء 22 352

مصاريف متعلقة بمركز االمتياز لميزانية النوع االجتماعي 30

50 000 دراسات عامة 31 451

253 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 32 454

مصاريف مرتبطة بإصالح تدبير االستثمار العمومي 40

--- تداريب و تكوين 41 454

500 000 دراسات عامة 42 451

--- دراسات معلومياتية 43 453

--- دراسات تقنية 44 452

--- مصاريف التدقيق و التقييم 45 459

--- مساعدة و خبرة 46 452

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 47 454

نفقات مختلفة 50

--- اإلنخراط في المنظمات الدولية 51 591

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 52 454

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 53 359

--- دراسات عامة 54 451

4 193 000 مجموع المشروع : 10 

ضبط وثيرة القطاع المالي وتدبير الخزينة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

6 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

800 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

10 000 تعويضات كيلومترية 13 4214

20 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

600 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- تعويضات التدريب 16 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إتصال وإعالم 20 

1 200 000 اشتراك وتوثيق 21 352

--- مصلحة الصحافة و األنباء العامة و اإلشتراك في وكاالت األنباء 22 352

--- دراسات و أعمال االتصال 23 451

نفقات مختلفة 30 

770 000 اإلنخراط في المنظمات الدولية 31 591

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

--- دراسات عامة 33 451

3 406 000 مجموع المشروع : 20 

دعم اتخاذ القرار في مجال السياسة االقتصادية والمالية 30 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

10 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

150 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

5 000 تعويضات كيلومترية 13 4214

15 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

120 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- تعويضات التدريب 16 454

إتصال وإعالم 20 

700 000 اشتراك وتوثيق 21 352

--- مصلحة الصحافة و األنباء العامة و اإلشتراك في وكاالت األنباء 22 352

نفقات مختلفة 30 

600 000 اإلنخراط في المنظمات الدولية 31 591

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

--- دراسات عامة 33 451

1 600 000 مجموع المشروع : 30 

تسيير محفظة الدولة ومراقبة المقاوالت العمومية 40 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

450 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

150 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

100 000 تعويضات كيلومترية 13 4214

700 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

150 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- تعويضات التدريب 16 454

إتصال وإعالم 20 

280 000 اشتراك وتوثيق 21 352

--- مصلحة الصحافة و األنباء العامة و اإلشتراك في وكاالت األنباء 22 352

نفقات مختلفة 30 

--- اإلنخراط في المنظمات الدولية 31 591
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

195 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 32 454

3 000 000 دراسات عامة 33 451

5 025 000 مجموع المشروع : 40 

14 224 000 مجموع الجهة : 00

14 224 000 مجموع البرنامج : 115

تبسيط تأمين المبادالت وحماية المستهلك 116

المصالح المشتركة 00

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

120 000 ضرائب ورسوم 11 2

443 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

2 399 760 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

337 858 مستحقات الماء 15 333

1 548 373 مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

عتاد و لوازم 20 

777 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

1 500 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

850 000 شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

20 000 شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 27 4423

حظيرة السيارات 30 

800 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

1 000 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

950 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

350 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

650 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

300 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

750 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

650 000 تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

280 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

550 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

--- مصاريف نقل البضائع 49 4219

إتصال وإعالم 50 

1 172 807 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

4 288 950 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

100 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

1 000 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

750 000 اشتراك وتوثيق 55 352

470 000 صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

صيانة و اصالح  60 

3 800 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 61 4133

3 270 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  62 4133

850 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 63 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 64 4132

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 65 4423

نفقات مختلفة 70 

13 000 شراء المحروقات والغاز 71 334

290 000 اإلنخراط في المنظمات الدولية 72 591

1 989 464 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

70 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 74 459

400 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 75 454

320 000 مصاريف نقل البضائع 76 4213

--- مصاريف نقل الطرود  77 4219

--- شراء الميداليات والصور والرايات واألعالم الصغيرة 78 399

33 060 212 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

المصاريف التابعة 10 

280 000 جهاز للتكوين العسكري لمتدربي إدارة الجمارك 11 399

--- اقتناء اختام المراقبة 12 359

150 000 مصاريف التحليل المنجزة بطلب من المصالح الجمركية من طرف المختبرات المقبولة 13 452

200 000 شراء اقفال للحاويات و الطرود 14 399

11 000 000 صيانة وإصالح التجهيزات وتوابع األمن والمراقبة ووسائل شحن عتاد اإلرسال 15 4132

1 850 000 إتاوة عن تعيين ترددات راديو كهربائية الخاصة بشبكة االتصال الردياوي 16 433

630 000 شراء لوازم للعتاد التقني 17 353

3 000 000 لباس 18 342

853 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 19 4132

نفقات مختلفة 20 

--- شراء الوقود والزيوت 21 331
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين والتداريب 22 454

17 963 000 مجموع المشروع : 20 

51 023 212 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

2 500 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

1 080 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

160 000 مستحقات الماء 15 333

790 000 مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

عتاد و لوازم 20 

43 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

420 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

300 000 شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

23 000 شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

13 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

610 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

950 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

112 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

30 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

250 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

30 000 مصاريف نقل البضائع 49 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إتصال وإعالم 50 

550 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

160 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

10 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

29 000 اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

13 000 شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

5 575 500 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

400 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

400 000 مجموع المشروع : 20 

5 975 500 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

450 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

140 000 مستحقات الماء 15 333

560 000 مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

عتاد و لوازم 20 

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

260 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

250 000 شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

10 000 شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

460 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

800 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

80 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

70 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

15 000 مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

340 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

120 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

20 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

15 000 اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

15 000 شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

3 815 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

500 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

500 000 مجموع المشروع : 20 

4 315 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

13 610 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

717 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

50 000 مستحقات الماء 15 333

280 000 مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

عتاد و لوازم 20 

40 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

120 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

90 000 شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

5 000 شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

80 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

200 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

10 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

65 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

5 000 مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

140 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

50 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

20 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

12 000 اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

2 500 شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

1 920 110 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

محاربة الغش الجمركي 20 112

100 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

100 000 مجموع المشروع : 20 

2 020 110 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

625 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

50 000 مستحقات الماء 15 333

280 000 مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

عتاد و لوازم 20 

30 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

120 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

90 000 شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

5 000 شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

80 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

200 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

10 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

65 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

5 000 مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

180 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

50 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

10 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

12 000 اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

3 000 شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

1 835 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

300 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

300 000 مجموع المشروع : 20 

2 135 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

--- مستحقات الماء 15 333

--- مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

--- شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

359



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

--- مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

--- اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

--- شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

--- صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

3 702 048 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

330 000 مستحقات الماء 15 333

1 917 000 مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

360



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

عتاد و لوازم 20 

100 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

770 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

350 000 شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

20 000 شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

25 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

400 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

550 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

95 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

50 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

145 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

25 000 مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

890 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

240 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

20 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

45 000 اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

30 000 شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

9 704 048 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

محاربة الغش الجمركي 20 112

1 100 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

1 100 000 مجموع المشروع : 20 

10 804 048 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

839 600 ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

40 000 مستحقات الماء 15 333

310 000 مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

عتاد و لوازم 20 

15 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

170 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

150 000 شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

10 000 شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

5 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

160 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

300 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

45 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

20 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

140 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

362



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

20 000 مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

260 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

60 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

20 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

5 000 اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

10 000 شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

2 579 600 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

264 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

264 000 مجموع المشروع : 20 

2 843 600 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

--- مستحقات الماء 15 333

--- مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

--- شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

363



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

--- مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

--- اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

--- شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

--- صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

400 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

35 000 مستحقات الماء 15 333

170 000 مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

364



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

عتاد و لوازم 20 

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

130 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

80 000 شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

10 000 شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

10 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

170 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

300 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

55 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

20 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

120 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

25 000 مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

155 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

80 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

7 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

10 000 اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

4 000 شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

1 791 000 مجموع المشروع : 10 

365



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

محاربة الغش الجمركي 20 112

50 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

50 000 مجموع المشروع : 20 

1 841 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

100 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

--- مستحقات الماء 15 333

--- مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

--- شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

366



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

--- اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

--- شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

100 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

--- صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

مجموع المشروع : 20 

100 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

400 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

20 000 مستحقات الماء 15 333

170 000 مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

عتاد و لوازم 20 

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

60 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

80 000 شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

10 000 شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

50 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

110 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

200 000 شراء الوقود والزيوت 32 331
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الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

35 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

10 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

140 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

20 000 مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

96 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

40 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

3 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

10 000 اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

--- شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

1 464 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

30 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

30 000 مجموع المشروع : 20 

1 494 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة 14 29

--- مستحقات الماء 15 333

--- مستحقات الكهرباء 16 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499
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الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- اكتراء عتاد تقني 24 4422

--- شراء أدوات صغيرة 25 391

--- مصاريف تأمين الغتاد التقني 26 4932

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 27 4132

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمي 28 4132

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- مصاريف تأمين السيارات 34 4931

--- اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 47 4219

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

--- مصاريف نقل البضائع 49 4213

إتصال وإعالم 50 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

--- اشتراك وتوثيق 55 352

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 56 4132

نفقات مختلفة 60 

--- شراء المحروقات والغاز 61 334

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

محاربة الغش الجمركي 20 112

--- صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 10 4132

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 12

82 551 470 مجموع البرنامج : 116

تنفيذ النفقة العمومية، التحصيل ومسك المحاسبة العمومية 117

المصالح المشتركة 00

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

3 072 810 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

1 500 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

2 267 579 مستحقات الماء 14 333

5 601 975 مستحقات الكهرباء 15 332

2 500 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 18 461

عتاد و لوازم 20 

50 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

768 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

900 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

50 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

600 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

2 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

180 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 35 4213

17 492 364 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

مصاريف النقل والتنقل 10 

475 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

1 243 900 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

100 000 تعويضات كيلومترية 13 4214

1 300 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

750 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

2 490 000 تكاليف نقل األموال و القيم 16 4219

3 500 000 التعويضات الجزافية لتغيير المقر لالعوان المحاسبين 17 4213
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الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

3 200 000 مصا ريف نقل االعوان المحاسبين 18 4219

311 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 20 471

100 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 30 471

إتصال وإعالم 40 

5 718 600 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 41 431

6 000 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 42 433

9 948 100 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 43 434

300 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 44 461

700 000 اشتراك وتوثيق 45 352

صيانة و اصالح  50 

3 727 846 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 51 4133

4 350 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  52 4133

نفقات مختلفة 60 

875 000 تأمين المحاسبين 61 4932

--- اإلنخراط في المنظمات الدولية 62 591

50 000 لباس 63 342

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 64 584

--- مصاريف نقل البضائع 65 4213

10 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 66 361

800 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 67 454

45 949 446 مجموع المشروع : 20 

تدبير الماليات المحلية والتحصيل 30 112

إتصال وإعالم 10 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 11 434

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 12 461

--- اشتراك وتوثيق 13 352

صيانة و اصالح  20 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  22 4133

نفقات مختلفة 30 

--- تأمين المحاسبين 31 4932

--- اإلنخراط في المنظمات الدولية 32 591

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 33 454

مجموع المشروع : 30 

مسك المحاسبة العمومية 40 112

إتصال وإعالم 10 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 11 434

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 12 461
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الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اشتراك وتوثيق 13 352

صيانة و اصالح  20 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

1 500 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  22 4133

نفقات مختلفة 30 

--- تأمين المحاسبين 31 4932

--- اإلنخراط في المنظمات الدولية 32 591

1 100 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 33 454

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 34 4423

2 600 000 مجموع المشروع : 40 

66 041 810 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

130 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

140 000 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

10 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

50 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

30 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

90 000 مجموع المشروع : 20 

230 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

135 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

145 000 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

15 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211
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الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

30 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

145 000 مجموع المشروع : 20 

290 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

180 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

190 000 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

30 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

150 000 مجموع المشروع : 20 

340 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

215 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

10 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

225 000 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

10 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

30 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461
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الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اشتراك وتوثيق 22 352

140 000 مجموع المشروع : 20 

365 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

75 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

5 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

80 000 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

5 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

50 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

30 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

85 000 مجموع المشروع : 20 

165 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

270 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

280 000 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

15 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

35 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

150 000 مجموع المشروع : 20 

430 000 مجموع الجهة : 06
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الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة مراكش - آسفي 07

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

135 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

145 000 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

15 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

75 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

30 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

120 000 مجموع المشروع : 20 

265 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

75 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

5 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

80 000 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

5 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

50 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

30 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

85 000 مجموع المشروع : 20 

165 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

200 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

210 000 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

35 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

30 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

165 000 مجموع المشروع : 20 

375 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

مجموع المشروع : 10 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 12 461

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 20 4134

مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 21 461

--- اشتراك وتوثيق 22 352

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 12

68 666 810 مجموع البرنامج : 117

تعبئة وتحصيل الموارد الجبائية 118

المصالح المشتركة 00

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

194 500 ضرائب ورسوم 11 2

3 987 066 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

3 631 480 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

317 331 مستحقات الماء 14 333

2 003 987 مستحقات الكهرباء 15 332

8 049 184 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

200 000 شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

211 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

1 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

700 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

200 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

500 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

250 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

10 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

صيانة و اصالح  50 

4 300 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 51 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 52 4423

10 271 363 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  53 4133

370 000 صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 54 4132

نفقات مختلفة 60 

500 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

--- لباس 62 342

--- مصاريف نقل البضائع 63 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 64 459

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 65 454

--- اشتراك وتوثيق 66 352

36 696 411 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

300 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

360 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

270 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

52 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 16 471

53 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 17 471

إتصال وإعالم 20 

3 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

11 000 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

4 590 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

500 000 اشتراك وتوثيق 24 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

نفقات مختلفة 40 

550 000 تأمين المحاسبين 41 4932

--- مصاريف تدبير الضرائب 42 01

--- اإلنخراط في المنظمات الدولية 43 591

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 44 584

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 45 454

20 675 000 مجموع المشروع : 20 

57 371 411 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

746 600 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

121 000 مستحقات الماء 14 333

241 500 مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

9 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

168 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

1 286 100 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

1 365 630 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

1 365 630 مجموع المشروع : 20 

2 651 730 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

666 600 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

156 500 مستحقات الماء 14 333

312 500 مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

7 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

156 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

380



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

1 299 100 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

916 551 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

916 551 مجموع المشروع : 20 

2 215 651 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

320 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

176 500 مستحقات الماء 14 333

353 000 مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

20 000 شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

12 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

270 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

1 151 500 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

3 204 140 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

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

3 204 140 مجموع المشروع : 20 

4 355 640 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

105 500 ضرائب ورسوم 11 2

1 327 110 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

239 000 مستحقات الماء 14 333

477 000 مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

12 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

370 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

2 531 110 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إتصال وإعالم 20 

3 010 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

3 010 000 مجموع المشروع : 20 

5 541 110 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

333 300 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مستحقات الماء 14 333

--- مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

60 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

393 300 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

مجموع المشروع : 20 

393 300 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

100 000 ضرائب ورسوم 11 2

981 720 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

608 500 مستحقات الماء 14 333

1 217 000 مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

35 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

878 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

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 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

3 820 720 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

5 862 900 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

5 862 900 مجموع المشروع : 20 

9 683 620 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

117 000 مستحقات الماء 14 333

234 000 مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

عتاد و لوازم 20 

7 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

146 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

504 500 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

1 177 341 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

1 177 341 مجموع المشروع : 20 

1 681 841 مجموع الجهة : 07
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة درعة - تافياللت 08

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مستحقات الماء 14 333

--- مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

1 220 787 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

60 000 مستحقات الماء 14 333

120 000 مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

4 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

128 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

1 533 287 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

1 202 230 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

1 202 230 مجموع المشروع : 20 

2 735 517 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مستحقات الماء 14 333

--- مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421
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الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مستحقات الماء 14 333

--- مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

جودة الخدمة 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

392



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مستحقات الماء 14 333

--- مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

--- شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 41 4213

--- تكاليف نقل األموال و القيم 42 4219

نفقات مختلفة 50 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 51 461

--- لباس 52 342

--- مصاريف نقل البضائع 53 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 54 459

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 14 471

إتصال وإعالم 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- اشتراك وتوثيق 22 352

صيانة و اصالح  30 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 31 4133

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 32 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  33 4133
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة واصالح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق 34 4132

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 12

86 629 820 مجموع البرنامج : 118

تدبير الملك الخاص للدولة 119

المصالح المشتركة 00

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

800 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

116 232 مستحقات الماء 14 333

507 165 مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

500 شراء المحروقات والغاز 17 334

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

460 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

500 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

--- شراء أدوات صغيرة 24 391

8 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 25 4132

حظيرة السيارات 30 

135 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

265 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

73 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 40 4213

--- مصاريف نقل البضائع 50 4213

نفقات مختلفة 60 

12 000 لباس 61 342

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 62 461

--- مصاريف نقل الطرود  63 4219

2 876 897 مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

260 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

60 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

25 000 تعويضات كيلومترية 13 4214

290 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

50 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

100 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 16 471

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 17 471

إتصال وإعالم 20 

953 100 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

1 250 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

60 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

45 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 24 461

140 000 اشتراك وتوثيق 25 352

مصاريف القضاء تسوية و تنفيذ االحكام القضائية و القرارات االدارية 30 

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 31 584

40 000 أتعاب المحامين 32 455

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

--- مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

صيانة و اصالح  50 

1 400 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 51 4133

232 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  52 4133

نفقات مختلفة 60 

800 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 61 454

2 010 000 اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 62 4423

7 715 100 مجموع المشروع : 20 

10 591 997 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

250 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

45 000 مستحقات الماء 14 333

100 000 مستحقات الكهرباء 15 332

380 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132

حظيرة السيارات 30 

25 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

60 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

960 000 مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

10 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

130 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

30 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

15 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

10 000 مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

15 000 مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

210 000 مجموع المشروع : 20 

1 170 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

237 214 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

30 000 مستحقات الماء 14 333

75 000 مستحقات الكهرباء 15 332

463 253 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

5 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

80 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132

حظيرة السيارات 30 

20 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

50 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

960 467 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

12 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

130 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

30 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

10 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

--- مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

182 000 مجموع المشروع : 20 

1 142 467 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

146 652 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

400 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

70 000 مستحقات الماء 14 333

150 000 مستحقات الكهرباء 15 332

634 100 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132

حظيرة السيارات 30 

40 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

90 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

1 630 752 مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

10 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

170 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إتصال وإعالم 20 

60 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

15 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

--- مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

255 000 مجموع المشروع : 20 

1 885 752 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

400 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

50 000 مستحقات الماء 14 333

120 000 مستحقات الكهرباء 15 332

1 039 660 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132

حظيرة السيارات 30 

23 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

70 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

1 802 660 مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

5 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

110 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

45 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

50 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

15 000 مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

55 000 مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

280 000 مجموع المشروع : 20 

2 082 660 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مستحقات الماء 14 333

--- مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- تعويضات كيلومترية 11 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

--- مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 05
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

300 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

40 000 مستحقات الماء 14 333

100 000 مستحقات الكهرباء 15 332

500 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

80 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132

حظيرة السيارات 30 

23 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

50 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

1 093 000 مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

10 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

140 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

35 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

15 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

120 000 مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

320 000 مجموع المشروع : 20 

1 413 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

343 476 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

45 000 مستحقات الماء 14 333

125 000 مستحقات الكهرباء 15 332

1 370 948 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

حظيرة السيارات 30 

30 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

120 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

2 134 424 مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

12 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

140 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

61 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

15 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

--- مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

228 000 مجموع المشروع : 20 

2 362 424 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مستحقات الماء 14 333

--- مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- تعويضات كيلومترية 11 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

--- مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

348 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

40 000 مستحقات الماء 14 333

100 000 مستحقات الكهرباء 15 332

755 100 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132

حظيرة السيارات 30 

25 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

70 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

1 438 100 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

7 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

105 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

35 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

15 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

--- مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

162 000 مجموع المشروع : 20 

1 600 100 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

255 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مستحقات الماء 14 333

--- مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

255 000 مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- تعويضات كيلومترية 11 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إتصال وإعالم 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

--- مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

مجموع المشروع : 20 

255 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

363 600 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

200 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

15 000 مستحقات الماء 14 333

30 000 مستحقات الكهرباء 15 332

400 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

70 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132

حظيرة السيارات 30 

20 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

45 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

1 143 600 مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

10 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

87 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

15 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

5 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

--- مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

117 000 مجموع المشروع : 20 

1 260 600 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

ظروف العمل 10 112

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مستحقات الماء 14 333

--- مستحقات الكهرباء 15 332

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

عتاد و لوازم 20 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 23 4132

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

--- تعويضات كيلومترية 11 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 13 471

إتصال وإعالم 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 22 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 30 584

مصاريف تدبير عقاريات أمالك الدولة غير المخصصة وعقاريات أمالك الدولة الجماعية 40 

--- صيانة عقارات األمالك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية 41 4112

--- مستحقات الماء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 42 333

--- مستحقات الكهرباء لألمالك المخزنية غير المخصصة والجماعية 43 332

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 12

23 764 000 مجموع البرنامج : 119
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم وقيادة 130

المصالح المشتركة 00

تدبير الموارد 10 160

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

400 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

4 500 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

1 058 000 مستحقات الماء 14 333

3 975 000 مستحقات الكهرباء 15 332

4 897 900 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

325 000 صيانة المساحات الخضراء 17 419

20 000 شراء المحروقات والغاز 18 334

عتاد و لوازم 20 

260 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

3 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

3 500 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 23 353

20 000 شراء أدوات صغيرة 24 391

300 000 صيانة وإصالح عتاد المطبخ 25 419

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 26 4423

--- اكتراء العتاد واألثاث 27 4424

حظيرة السيارات 30 

1 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

1 130 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

160 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

1 400 000 مصاريف تأمين السيارات 34 4931

300 000 اكتراء السيارات 35 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 40 

80 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

600 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

50 000 تعويضات كيلومترية 43 4214

700 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

150 000 تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

200 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

50 000 مصاريف نقل البضائع و الطرود 47 4219

727 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 48 471

350 000 مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 49 471

إتصال وإعالم 50 

3 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 000 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 52 433

400 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 53 434

600 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 54 461

1 400 000 اشتراك وتوثيق 55 352

50 000 مصلحة الصحافة و األنباء العامة و اإلشتراك في وكاالت األنباء 56 352

100 000 كراء قاعات المحاضرات واألروقة 57 4414

650 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 58 459

500 000 مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 59 452

مصاريف أخرى 60 

500 000 المصاريف القضائية وأتعاب المحامين 61 455

1 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 62 584

400 000 (1)مصاريف تنظيم االمتحانات والمباريات 63 454

400 000 (مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات (1 64 454

430 000 مصاريف نقل البضائع 65 4213

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 66 459

900 000 مصاريف تنظيم ومعالجة األرشيف 67 459

صيانة و اصالح  70 

3 300 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 71 4133

12 700 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية  72 4133

1 700 000 صيانة وإصالح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني 73 4132

6 400 000 مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 74 4423

--- اكتراء العتاد المعلومياتي 75 4423

إعانات ودفوعات 80 

--- إعانة لألعمال االجتماعية  81 573

20 000 000 إعانة لفائدة مؤسسة األعمال االجتماعية 82 573

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 83 5512

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 84 54

--- إعانة لمرفق الدولة المسير بصفة مستقلة "القسم اإلداري 85 5512

نفقات مختلفة 90 

150 000 لباس 91 342

--- اإلنخراط في المنظمات الدولية 92 591

200 000 شراء الهدايا للشخصيات 93 499

180 000 تأمين المحاسبين 94 4932

350 000 التأمين على ممتلكات اإلدارة 95 4932

200 000 أتعاب المستشارين والخبراء 96 455

7 300 000 دراسات عامة 97 451

2 300 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 98 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 99 584

95 262 900 مجموع المشروع : 10 

الدفاع القضائي 20 160

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

200 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

50 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

30 000 تعويضات كيلومترية 13 4214

300 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

50 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- تعويضات التدريب 16 454

إتصال وإعالم 20 

300 000 اشتراك وتوثيق 21 352

--- مصلحة الصحافة و األنباء العامة و اإلشتراك في وكاالت األنباء 22 352

نفقات مختلفة 30 

--- اإلنخراط في المنظمات الدولية 31 591

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

--- دراسات عامة 33 451

930 000 مجموع المشروع : 20 

تفتيش وتدقيق وتقييم السياسات العمومية 30 112

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 10 

250 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

120 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

100 000 تعويضات كيلومترية 13 4214

850 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

150 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- تعويضات التدريب 16 454

إتصال وإعالم 20 

100 000 اشتراك وتوثيق 21 352

--- مصلحة الصحافة و األنباء العامة و اإلشتراك في وكاالت األنباء 22 352

نفقات مختلفة 30 

--- اإلنخراط في المنظمات الدولية 31 591

41 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 32 454

--- دراسات عامة 33 451

1 611 000 مجموع المشروع : 30 

97 803 900 مجموع الجهة : 00

97 803 900 مجموع البرنامج : 130

373 640 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.13.000
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ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.3.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم السياسات االجتماعية واالستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة 197

المصالح المشتركة 00

معاشات و إيرادات و تعويضات 10 112

200 000 000 معاشات استثنائية و معاشات تكميلية 10 581

200 000 000 تعويضات خاصة في حالة الوفاة 20 149

370 000 000 إعانات خاصة لفائدة قدماء المحاربين 30 149

16 500 000 إعانات إجمالية لفائدة مكفولي األمة 40 589

6 000 000 تعويضات مالية لضحايا الزيوت المسمومة 50 1411

204 000 000 التعويض اإلضافي لفائدة قدماء العسكريين وقدماء المحاربين بالقوات المسلحة الملكية المتقاعدين 
وذوي حقوقهم 60 1411

60 000 000 إيراد عمري لفائدة أرامل الشهداء وجرحى الحرب ذوي العجز المزمن 70 1412

125 000 000 إعانات مختلفة 80 589

1 181 500 000 مجموع المشروع : 10 

مساهمات في أنظمة التقاعد و االحتياط االجتماعي 20

الصندوق المغربي للتقاعد 21 112

مساهمات لتكوين الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة 10 

9 866 994 804 الموظفون المدنيون 11 1311

3 583 400 004 العسكريون 12 1312

786 007 464 مستخدمو القوات المساعدة 13 1311

نفقات لتغطية األنظمة غير المساهمة 20 

532 000 000 معاشات الزمانة 21 1411

194 000 000 معاشات و تعويضات لفائدة المقاومين 22 1411

4 000 000 أنظمة اخرى 23 1411

14 000 000 تغطية مصاريف التدبير لألنظمة غير المساهمة 24 139

--- تصفية متأخرات الدولة إزاء الصندوق المغربي للتقاعد 30 1311

3 183 000 000 تحمل عجز نظام المعاشات العسكرية 40 1312

276 000 000 تحمل اآلثار المالية الناتجة عن رفع الحد األدنى للمعاش 50 1311

--- مساهمة الدولة برسم إصالح التقاعد 60 5511

18 439 402 272 مجموع المشروع : 21 

االحتياط االجتماعي 22 112

1 767 593 520 مساهمة الدولة باعتبارها مشغل في التأمين اإلجباري األساسي عن المرض بالقطاع العام 10 132

604 750 932 مساهمة في نفقات تعاضدية القوات المسلحة الملكية 20 139

100 000 000 مساهمة الدولة في التغطية الصحية األساسية لفائدة األشخاص ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 30 132

150 000 000 مساهمة الدولة في التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة الطلبة 40 589

200 000 000 مساهمة الدولة في التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المستقلين 50 589

200 000 000 مساهمة الدولة في التأمين اإلجباري األساسي عن المرض ألبوي المؤمنين  60 589

3 022 344 452 مجموع المشروع : 22 

مساهمات اخرى 23 160

--- مساهمة الدولة في رفع قيمة اإليرادات العمرية المؤداة بالمغرب من طرف شركات التأمين 10 1411
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ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.3.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

60 000 000 مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 20 1313

60 000 000 مجموع المشروع : 23 

اإلرجاعات و التحويالت 30 112

40 000 000 تخفيضات وتسديدات وإرجاعات وديون غير قابلة لإلستيفاء 10 501

--- إرجاعات ألغراض مختلفة : إرجاع الرسوم الجمركية 20 552

--- إرجاعات لفائدة الخزينة متعلقة بالتسبيقات الممنوحة برسم الميزانية العامة 30 919

40 000 000 مجموع المشروع : 30 

دعم أثمنة االستهالك واإلجراءات المواكبة 40 112

17 670 000 000 إعانة لصندوق الموازنة و للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني 10 5511

500 000 000 الدعم المباشر المخول للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 20 5511

تحمل آثار اإلجراءات المواكبة إثر رفع المقاصة 30 

200 000 000 دفع لفائدة صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 31 54

--- دفوعات أخرى 32 599

18 370 000 000 مجموع المشروع : 40 

إعانات و تحويالت 50 112

إعانات 10 

253 000 000 إعانة لوكاالت التعاون 11 592

--- إعانة لموازنة مختلف ميزانيات المؤسسات العمومية 12 55

--- إعانات الستغالل الخطوط الجوية والبحرية وخطوط السكة الحديدية 13 511

--- دفوعات لمجلس القيم المنقولة 14 553

تحويالت 20 

110 000 000 دفوعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 21 54

500 000 إبراء الذمة على وجه اإلحسان 22 501

2 500 000 تسديد المبالغ المتعلقة بالمقاصة الناتجة عن تخفيض األكرية 23 589

366 000 000 مجموع المشروع : 50 

تعويض عن الخدمات المقدمة 60 112

21 432 500 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 10 455

--- أداءات متعلقة بالعمليات المنجزة لحساب الخزينة من طرف بريد المغرب 20 499

1 000 000 مصاريف متعلقة بالحسابات الجارية البريدية وبالنفقات العمومية المؤدات بالخارج 30 499

--- مكافآت محرري المحاضر 40 129

25 000 000 إرجاعات لفائدة الموزعين المساعدين على بيع الدمغة 50 501

47 432 500 مجموع المشروع : 60 

عمليات جبائية و مالية و نفقات اخرى تتحملها الدولة 70 112

--- نفقات مرتبطة بتكاليف النشر المتعلقة بالسحب بالقرعة الخاص باستهالك االقتراضات 10 461

--- مكافآت اإلصدار 20 691

4 000 000 شراء طوابع الدمغة 30 359

200 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 40 584

--- تغطية الخسارة الحاصلة في قيمة اصدار سندات الخزينة 50 913
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ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.3.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تسديد لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ 
"النفقات العامة إلى عمالت أجنبية 60 54

204 000 000 مجموع المشروع : 70 

عمليات مختلفة 80 160

2 364 462 776 مصاريف مختلفة واستثنائية 10 00

2 364 462 776 مجموع المشروع : 80 

44 095 142 000 مجموع الجهة : 00

44 095 142 000 مجموع البرنامج : 197

44 095 142 000 مجموع الفصل : 1.2.1.3.0.13.000
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ميزانية التسيير-التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.5.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

التسديدات و التخفيضات واإلرجاعات الضريبية 198

المصالح المشتركة 00

تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة بالمديرية العامة للضرائب 10 112

495 000 000 تخفيضات و إرجاعات برسم الضريبة على الشركات 10 501

99 000 000 تخفيضات و إرجاعات برسم الضريبة على الدخل 20 501

9 100 000 000 تسديدات و تخفيضات و إرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة 30 501

10 000 000 تخفيضات و إرجاعات مرتبطة برسوم التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة 40 501

10 000 000 تسديدات و تخفيضات و إرجاعات مرتبطة بضرائب و رسوم اخرى 50 501

100 000 000 تسديدات و تخفيضات و إرجاعات مرتبطة بالزيادات والغرامات 60 501

9 814 000 000 مجموع المشروع : 10 

تسديدات و تخفيضات و ارجاعات متعلقة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 20 112

--- تسديدات و تخفيضات و إرجاعات وإلغاءات ديون غير قابلة لإلستيفاء متعلقة بالحقوق و الرسوم 
الجمركية والزيادات المترتبة عن التأخير 10 501

26 354 000 تسديدات وارجاعات متعلقة باسترداد الرسوم المترتبة عن االنظمة االقتصادية الجمركية ـ نظام 
اإلسترداد و الدراوباك ـ 20 501

تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة بالرسوم الجمركية  30 

148 090 000 تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة برسوم اإلستيراد  31 501

11 889 000 تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة برسوم جمركية اخرى  32 501

تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة بالرسوم الداخلية على اإلستهالك  40 

263 016 000 تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة بالرسوم الداخلية على اإلستهالك المفروضة على 
منتوجات الطاقة  41 501

55 429 000 تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة بالرسوم الداخلية على اإلستهالك المفروضة على التبغ 
المصنع  42 501

27 723 000 تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة بالرسوم الداخلية على اإلستهالك المفروضة على 
المنتوجات االخرى  43 501

تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة بالضريبة على القيمة المضافة  50 

185 454 000 تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لالستيراد  51 501

1 744 000 تسديدات وتخفيضات وإرجاعات متعلقة بالضريبة على القيمة المضافة في الداخل  52 501

74 000 تسديدات و تخفيضات وإرجاعات و إلغاءات ديون غير قابلة لإلستيفاء متعلقة بموارد جمركية 
أخرى 60 501

719 773 000 مجموع المشروع : 20 

10 533 773 000 مجموع الجهة : 00

10 533 773 000 مجموع البرنامج : 198

10 533 773 000 مجموع الفصل : 1.2.1.5.0.13.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

السياسة االقتصادية واستراتيجية المالية العمومية 115

المصالح المشتركة 00

دعم السياسة الميزانياتية 10 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- 800 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- 1 807 840 شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

--- --- مساعدة تقنية 15 889

--- 500 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 16 889

مصاريف مرتبطة بإصالح تدبير االستثمار العمومي 20

--- 2 000 000 تطوير نظم المعلومات 21 894

--- 1 705 070 مساعدة تقنية متعلقة بتطوير النظم المعلوماتية 22 889

1 000 000 1 000 000 دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 23 889

1 000 000 7 812 910 مجموع المشروع : 10 

ضبط وثيرة القطاع المالي وتدبير الخزينة 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- 600 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- مصاريف التكوين والتدريب واالستشارة والمساعدة 14 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 15 889

--- --- مساعدة تقنية 16 889

1 000 000 --- مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 17 889

تكوين وتداريب 30

--- --- مصاريف التكوين وتنضيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 31 879

--- --- دراسات وأعمال االتصال 40 889

1 000 000 600 000 مجموع المشروع : 20 

دعم اتخاذ القرار في مجال السياسة االقتصادية والمالية 30 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- 220 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

--- --- مساعدة تقنية 15 889

--- 1 500 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 16 889

1 720 000 مجموع المشروع : 30 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تسيير محفظة الدولة ومراقبة المقاوالت العمومية 40 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- 700 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

--- --- مساعدة تقنية 15 889

--- 2 000 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 16 889

--- --- دراسات عامة 20 889

--- --- إعانة لمرفق الدولة المسير بصفة مستقلة المكلف بالخوصصة 40 7512

2 700 000 مجموع المشروع : 40 

2 000 000 12 832 910 مجموع الجهة : 00

2 000 000 12 832 910 مجموع البرنامج : 115

تبسيط تأمين المبادالت وحماية المستهلك 116

المصالح المشتركة 00

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 200 000 دراسات التهيئة  13 886

5 500 000 2 900 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 2 250 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

3 000 000 3 155 000 شراء عتاد تقني 30 846

8 500 000 8 505 000 مجموع المشروع : 10 

تبسيط المبادالت 20 112

معلوميات 10 

--- 3 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 11 845

--- 400 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية 12 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889

--- --- مصاريف التكوين والتدريب واالستشارة والمساعدة 14 889

--- 400 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 15 889

تكوين وتداريب 20

--- 400 000 شراء العتاد التعليمي 21 84

4 200 000 مجموع المشروع : 20 

محاربة الغش الجمركي 30 112

بناء وتهيئة 10 

1 500 000 480 000 بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء الزوارق ومراكب الحراسة 40 852

--- 200 000 شراء معدات الحماية والحراسة 50 844

المصاريف التابعة 60 

--- --- أسلحة وذخائر 61 86

--- 1 100 000 تخييم وعتاد السد 62 879

شراء السيارات 70 

--- --- شراء السيارات النفعية 71 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 72 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 73 8513

1 500 000 1 880 000 مجموع المشروع : 30 

برنامج التعاون المغربي االوروبي ميدا 40 112

--- --- شراء السيارات النفعية 10 8511

--- --- شراء عتاد الربط االذاعي الهاتفي 20 844

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  30 84

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 40 845

مجموع المشروع : 40 

10 000 000 14 585 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 100 000 دراسات التهيئة  13 886

--- 300 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- 200 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

600 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 20 

600 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- 400 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

2 000 000 3 000 000 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 200 000 دراسات التهيئة  13 886

1 700 000 3 853 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- 200 000 شراء عتاد تقني 30 846

--- 100 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

3 700 000 7 753 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- 1 100 000 دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

1 580 000 800 000 دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

1 580 000 1 900 000 مجموع المشروع : 20 

5 280 000 9 653 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 100 000 دراسات التهيئة  13 886

--- 800 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 20 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

920 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 20 

920 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 100 000 دراسات التهيئة  13 886

--- 1 310 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- 100 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

1 510 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

1 300 000 500 000 بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

1 300 000 500 000 مجموع المشروع : 20 

1 300 000 2 010 000 مجموع الجهة : 04
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 335 000 دراسات التهيئة  13 886

200 000 1 700 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- 200 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

200 000 2 835 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 20 

200 000 2 835 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 950 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 30 600 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- 60 000 شراء عتاد تقني 30 846

--- 40 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

1 080 600 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 20 

1 080 600 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 600 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- 70 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

670 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 20 

670 000 مجموع الجهة : 09
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة كلميم - واد نون 10

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- 587 000 بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

587 000 مجموع المشروع : 20 

587 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

1 500 000 450 000 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 60 000 دراسات التهيئة  13 886

--- 500 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- 60 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

1 500 000 1 070 000 مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

1 400 000 500 000 بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 150 000 دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

1 400 000 650 000 مجموع المشروع : 20 

2 900 000 1 720 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

ظروف العمل واستقبال المرتفقين 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 40 845

مجموع المشروع : 10 

محاربة الغش الجمركي 20 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- بناء بنايات فرق الجمارك 11 8211

--- --- بناء ثكنات فرق الجمارك 12 823

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 14 881

--- --- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية 15 881

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 20 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 12

19 680 000 34 660 600 مجموع البرنامج : 116

تنفيذ النفقة العمومية، التحصيل ومسك المحاسبة العمومية 117

المصالح المشتركة 00

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 202 000 دراسات التهيئة  13 886

--- 500 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 202 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

904 000 مجموع المشروع : 10 

تنفيذ نفقات الدولة 20 112

معلوميات 10 

--- 4 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 11 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 12 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889

--- 3 000 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

--- --- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 845

7 000 000 مجموع المشروع : 20 

تدبير الماليات المحلية والتحصيل 30 112

معلوميات 10 

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

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 12 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889

--- 2 520 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

2 520 000 مجموع المشروع : 30 

مسك المحاسبة العمومية 40 112

معلوميات 10 

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

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 12 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889

--- 2 500 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

2 500 000 مجموع المشروع : 40 

12 924 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 01
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الشرق 02

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

1 000 000 1 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

1 000 000 1 500 000 مجموع المشروع : 10 

1 000 000 1 500 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

1 500 000 1 500 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

1 500 000 1 500 000 مجموع المشروع : 10 

1 500 000 1 500 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

8 500 000 3 250 770 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 1 740 900 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

8 500 000 4 991 670 مجموع المشروع : 10 

8 500 000 4 991 670 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 150 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

150 000 مجموع المشروع : 10 

150 000 مجموع الجهة : 07
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة درعة - تافياللت 08

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 150 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

150 000 مجموع المشروع : 10 

150 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 100 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

50 000 مجموع المشروع : 10 

50 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

اإلنتاجية وظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف االشهار واإلعالن 15 879

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

50 000 مجموع المشروع : 10 

50 000 مجموع الجهة : 12

11 000 000 21 415 670 مجموع البرنامج : 117

تعبئة وتحصيل الموارد الجبائية 118

المصالح المشتركة 00

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

2 366 044 1 990 930 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

257 431 150 000 دراسات التهيئة  13 886

14 376 525 12 116 620 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

معلوميات 40 

--- --- دراسات معلومياتية 41 889
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 7 681 268 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 42 845

--- 1 927 832 شراء برامج وبرانيم معلوماتية 43 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 44 889

--- 2 882 216 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 45 889

17 000 000 26 748 866 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- 10 505 192 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- 7 000 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- 3 368 800 دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

20 873 992 مجموع المشروع : 20 

17 000 000 47 622 858 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- 1 529 438 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

1 529 438 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

1 529 438 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 03
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 1 531 704 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

1 531 704 مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

1 531 704 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

جودة الخدمة 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- مصاريف صاحب المشروع المفوض 15 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

اإلحاطة بالمجال الضريبي ومحاربة الغش 20 112

معلوميات 10 

--- --- دراسات معلومياتية 11 889

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 12 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 13 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

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

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 12

17 000 000 50 684 000 مجموع البرنامج : 118

تدبير الملك الخاص للدولة 119

المصالح المشتركة 00

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 90 000 دراسات التهيئة  13 886

--- 1 100 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

--- 5 000 شراء عتاد المطبخ 40 849

شراء السيارات 50

--- --- شراء سيارات نفعية 51 86

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

1 395 000 مجموع المشروع : 10 

دعم تدبير الملك الخاص للدولة 20 112

معلوميات 10 

--- 3 150 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 11 845

--- 4 611 800 شراء برامج وبرانيم معلوماتية 12 879

--- --- مصاريف التكوين والتدريب واالستشارة والمساعدة 13 889

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

--- 150 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 15 889

7 911 800 مجموع المشروع : 20 

9 306 800 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

250 000 مجموع المشروع : 10 

250 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

250 000 مجموع المشروع : 10 

250 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 180 000 دراسات التهيئة  13 886

--- 584 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

964 000 مجموع المشروع : 10 

964 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 05
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 350 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- 120 000 شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

470 000 مجموع المشروع : 10 

470 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 320 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

370 000 مجموع المشروع : 10 

370 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- 150 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

150 000 مجموع المشروع : 10 

150 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- 150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

150 000 مجموع المشروع : 10 

150 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

ظروف العمل 10 112

بناء وتهيئة 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات التهيئة  13 886

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء العتاد وتوابعه التقنية 30 84

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

12 310 800 مجموع البرنامج : 119

دعم وقيادة 130

المصالح المشتركة 00

تدبير الموارد 10 160

بناء وتهيئة 10 

--- 3 300 000 شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

395 000 1 626 642 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

6 200 000 8 026 492 تشييد المباني اإلدارية 14 8211

274 613 332 886 دراسات التهيئة  15 886

5 850 387 3 613 000 أشغال التهيئة واإلقامة 16 872

--- 8 500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

شراء العتاد 30 

--- 6 600 000 شراء عتاد تقني 31 846

--- 50 000 شراء عتاد المطبخ 32 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

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

معلوميات 50

--- 6 750 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 51 845

--- 4 700 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية 52 879

--- 150 000 دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 53 889

--- 1 000 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 54 889

إعانات ودفوعات 60

--- 6 500 000 إعانة لمرفق الدولة المسير بصفة مستقلة "القسم اإلداري 61 7512

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 62 7512

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 63 74

12 720 000 51 149 020 مجموع المشروع : 10 

الدفاع القضائي 20 160

معلوميات 10 

--- 150 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 11 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 12 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

150 000 مجموع المشروع : 20 

تفتيش وتدقيق وتقييم السياسات العمومية 30 112

معلوميات 10 

--- 700 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 11 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 12 879

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 13 889

--- 250 000 مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 14 889

950 000 مجموع المشروع : 30 

12 720 000 52 249 020 مجموع الجهة : 00

12 720 000 52 249 020 مجموع البرنامج : 130

62 400 000 184 153 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.13.000
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ميزانية االستثمار - التكاليف المشتركة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.3.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم السياسات االجتماعية واالستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة 197

المصالح المشتركة 00

مساهمات ومساعدات مختلفة 10 112

تحويالت ومساهمات وإعانات مختلفة 10 

--- 6 259 576 تحويالت برسم إعادة هيكلة المؤسسات و المقاوالت العمومية 11 915

--- --- تحويالت برسم مخصصات من الرأسمال لفائدة المؤسسات والمقاوالت 
العمومية 12 9161

--- --- تحويالت برسم استحقاقات ديون المقاوالت العمومية 13 915

--- 3 998 696 424 تحويالت أخرى 14 915

4 004 956 000 مجموع المشروع : 10 

تحويالت لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 20 112

تسديد لفائدة بعض الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  10 

--- 1 800 000 000 تسديد لفائدة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 11 74

--- 400 000 000 تسديد لفائدة صندوق النهوض بتشغيل الشباب 12 74

--- --- تسديد لفائدة صندوق دعم التماسك االجتماعي 13 74

--- 900 000 000 دفع لفائدة صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين 
المدن 14 74

--- 2 430 000 000 تسديد لفائدة الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 15 74

--- 270 000 000 تسديد لفائدة صندوق التضامن بين الجهات 16 7513

--- --- تسديد لفائدة حسابات خصوصية أخرى للخزينة 20 74

5 800 000 000 مجموع المشروع : 20 

تحديث التجهيز 30 160

--- 10 375 000 000 تسديد لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "اشتراء وإصالح معدات 
"القوات المسلحة الملكية 10 74

10 375 000 000 مجموع المشروع : 30 

دراسات عامة 40 160

--- --- دراسات عامة 10 451

مجموع المشروع : 40 

ارجاعات عن الفوائد 50 160

--- 225 000 000 استردادات عن الفوائد المترتبة على قروض البناء واستردادات أخرى 10 583

225 000 000 مجموع المشروع : 50 

دعم للهيئات المالية الخاصة 60 112

--- 15 000 000 تغطية مخاطر الصرف المتعلقة بالقروض االجنبية 10 52

15 000 000 مجموع المشروع : 60 

ضمان الدولة 70 112

--- --- تنفيذ ضمان الدولة 10 917

مجموع المشروع : 70 

20 419 956 000 مجموع الجهة : 00

20 419 956 000 مجموع البرنامج : 197

20 419 956 000 مجموع الفصل : 1.2.2.3.0.13.000
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فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.3.1.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تدبير الدين العمومي 196

المصالح المشتركة 00

فوائد و عموالت و مصاريف برسم االقتراضات الخارجية 10

اقتراضات محصل عليها من بلدان االتحاد االوروبي  11 170

فوائد و عموالت تدفع برسم القرض الفرنسي 10 

61 315 000 فوائد 11 63

--- عموالت 12 64

فوائد و عموالت تدفع برسم القروض اإلسبانية 20 

23 000 فوائد 21 63

--- عموالت 22 64

فوائد و عموالت تدفع برسم القروض األلمانية 30 

7 754 000 فوائد 31 63

594 000 عموالت 32 64

فوائد و عموالت تدفع برسم القروض اإليطالية 40 

1 391 000 فوائد 41 63

--- عموالت 42 64

فوائد و عموالت تدفع برسم القروض البلجيكية 50 

35 000 فوائد 51 63

--- عموالت 52 64

فوائد و عموالت تدفع القروض البرتغالية 60 

27 000 فوائد 61 61

--- عموالت 62 64

فوائد و عموالت تدفع برسم القروض االخرى 70 

207 000 فوائد 71 61

--- عموالت 72 64

71 346 000 مجموع المشروع : 11 

اقتراضات محصل عليها من بلدان اوروبية اخرى 12 170

فوائد و عموالت تدفع برسم القروض السويسرية 10 

--- فوائد 11 63

--- عموالت 12 64

فوائد وعموالت تدفع برسم القروض السوفياتية 20 

195 000 فوائد 21 63

--- عموالت 22 64

195 000 مجموع المشروع : 12 

إقتراضات محصل عليها من البلدان العربية 13 170

فوائد و عموالت تدفع برسم قروض المملكة العربية السعودية 10 

192 206 000 فوائد 11 63

--- عموالت 12 64
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فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.3.1.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

فوائد و عموالت تدفع برسم قروض اإلمارات العربية المتحدة 20 

4 456 000 فوائد 21 63

--- عموالت 22 64

فوائد و عموالت تدفع برسم القروض الكويتية 30 

18 781 000 فوائد 31 63

--- عموالت 32 64

215 443 000 مجموع المشروع : 13 

إقتراضات محصل عليها من بلدان أمريكا و آسيا 14 170

فوائد وعموالت تدفع برسم القروض االمريكية 10 

15 449 000 فوائد 11 63

1 153 000 عموالت 12 64

فوائد و عموالت تدفع برسم القروض الكندية 20 

--- فوائد 21 63

--- عموالت 22 64

فوائد و عموالت تدفع برسم القروض اليابانية 30 

37 434 000 فوائد 31 63

9 000 عموالت 32 64

فوائد وعموالت تدفع برسم القروض الصينية 40 

1 465 000 فوائد 41 63

--- عموالت 42 64

فوائد و عموالت تدفع برسم القروض االخرى 50 

11 598 000 فوائد 51 63

--- عموالت 52 64

67 108 000 مجموع المشروع : 14 

إقتراضات محصل عليها من المؤسسات العربية و اإلسالمية و الجهوية و الدولية 15 112

فوائد و عموالت تدفع برسم قروض الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية 10 

64 762 000 فوائد 11 63

--- عموالت 12 64

فوائد وعموالت تدفع برسم قروض البنك االسالمي للتنمية 20 

12 068 000 فوائد 21 63

--- عموالت 22 64

فوائد و عموالت تدفع برسم قروض اإلتحاد األوروبي 30 

--- فوائد 31 63

--- عموالت 32 64

فوائد و عموالت تدفع برسم قروض البنك األوروبي لإلستثمار 40 

113 086 000 فوائد 41 63

--- عموالت 42 64
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فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.3.1.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

فوائد وعموالت تدفع برسم قروض البنك االفريقي للتنمية 50 

400 010 000 فوائد 51 63

2 062 000 عموالت 52 64

فوائد وعموالت تدفع برسم قروض البنك الدولي لالنشاء والتنمية 60 

865 982 000 فوائد 61 63

26 315 000 عموالت 62 64

فوائد وعموالت تدفع برسم قروض الجمعية الدولية للتنمية 70 

212 000 فوائد 71 63

--- عموالت 72 64

فوائد وعموالت تدفع برسم قروض الصندوق الدولي للتنمية الفالحية 80 

3 965 000 فوائد 81 63

--- عموالت 82 64

فوائد و عموالت تدفع برسم قروض منظمة البلدان المصدرة للبترول 90 

10 799 000 فوائد 91 63

--- عموالت 92 64

1 499 261 000 مجموع المشروع : 15 

اقتراضات محصل عليها من الداءنين متعددي األطراف اآلخرين 16 112

فوائد وعموالت تدفع برسم قروض البنك األوروبي لإلنشاء والتنمية 10

250 000 فوائد 11 63

100 000 عموالت 12 64

فوائد وعموالت تدفع برسم القروض االخرى 20

100 000 فوائد 21 63

100 000 عموالت 22 64

550 000 مجموع المشروع : 16 

إصدارات االقتراضات في السوق المالية الدولية 17 170

فوائد و عموالت و مصاريف تدفع برسم إصدارات االقتراضات في السوق المالية الدولية 10 

1 778 607 000 فوائد 11 63

16 433 000 عموالت 12 64

1 750 000 مصاريف 13 9142

1 796 790 000 مجموع المشروع : 17 

إقتراضات برسم الدين العائم 18 170

فوائد وعموالت تدفع برسم الدين العائم 10 

116 445 000 فوائد 11 61

84 506 000 عموالت 12 62

200 951 000 مجموع المشروع : 18 

عموالت و مصاريف أخرى متعلقة بالدين الخارجي 19 112

4 156 000 عموالت و مصاريف تدفع برسم التنقيط من طرف المؤسسات المختصة 10 682
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فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.3.1.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

200 000 مصاريف تدفع برسم أوامر تحويل الدين 20 915

4 356 000 مجموع المشروع : 19 

فوائد و عموالت و مصاريف تدفع برسم القروض الداخلية و كل أداة مالية اخرى 20

اصدارات اذون و سندات و اقتراضات داخلية اخرى 21 170

سندات لخمس سنوات 10 

5 177 086 000 فوائد 11 61

10 300 000 عموالت 12 62

اقتراضات ل 15 سنة 20 

--- فوائد 21 61

--- عموالت 22 62

اقتراض للصحراء 30 

--- فوائد 31 61

--- عموالت 32 62

سندات ل10 ، 15، 20 و30 سنة المصدرة عن طريق المزايدة 40 

15 086 745 000 فوائد 41 61

12 700 000 عموالت 42 62

سندات التجهيز ل10سنوات 50 

--- فوائد 51 61

--- عموالت 52 62

سندات ل10 و 7 سنوات 60 

--- فوائد 61 61

--- عموالت 62 62

اقتراضات على المدى القصير 70 

3 856 923 000 فوائد 71 61

31 616 000 عموالت 72 62

24 175 370 000 مجموع المشروع : 21 

28 031 370 000 مجموع الجهة : 00

28 031 370 000 مجموع البرنامج : 196

28 031 370 000 مجموع الفصل : 1.2.3.1.0.13.000

445



استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.3.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تدبير الدين العمومي 196

المصالح المشتركة 00

إستهالك الدين على االقتراضات الخارجية 10

اقتراضات محصل عليها من بلدان االتحاد االوروبي  11 170

334 821 000 استهالك يدفع برسم القروض الفرنسية 10 912

1 538 000 استهالك يدفع برسم القروض االسبانية 20 912

67 791 000 استهالك يدفع برسم القروض األلمانية 30 912

53 816 000 استهالكات تدفع برسم القروض اإليطالية 40 912

2 152 000 استهالكات تدفع برسم القروض البلجيكية 50 912

1 755 000 استهالكات تدفع برسم القروض البرتغالية 60 9122

3 132 000 استهالكات تدفع برسع القروض األخرى 70 9122

465 005 000 مجموع المشروع : 11 

اقتراضات محصل عليها من بلدان اوروبية اخرى 12 170

--- استهالكات تدفع برسم القروض السويسرية 10 912

2 769 000 استهالكات تدفع برسم القروض السوفياتية 20 912

2 769 000 مجموع المشروع : 12 

إقتراضات محصل عليها من البلدان العربية 13 170

77 579 000 استهالكات تدفع برسم قروض المملكة العربية السعودية 10 912

51 512 000 استهالكات تدفع برسم قروض اإلمارات العربية المتحدة 20 912

104 240 000 استهالكات تدفع برسم القروض الكويتية 30 912

233 331 000 مجموع المشروع : 13 

إقتراضات محصل عليها من بلدان أمريكا و آسيا 14 170

112 733 000 استهالكات تدفع برسم القروض األمريكية 10 912

23 736 000 استهالكات تدفع برسم القروض الكندية 20 912

212 682 000 استهالكات تدفع برسم القروض اليابانية 30 912

12 213 000 استهالكات تدفع برسم القروض الصينية 40 912

25 407 000 استهالكات تدفع برسع القروض األخرى 50 9122

386 771 000 مجموع المشروع : 14 

إقتراضات محصل عليها من المؤسسات العربية و اإلسالمية و الجهوية و الدولية 15 112

264 016 000 استهالكات تدفع برسم قروض الصندوق العربي للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية 10 912

29 506 000 استهالكات تدفع برسم قروض البنك اإلسالمي للتنمية 20 912

--- استهالكات تدفع برسم قروض اإلتحاد األوروبي 30 912

268 292 000 استهالكات تدفع برسم قروض البنك األوروبي لإلستثمار 40 912

1 780 776 000 استهالكات تدفع برسم قروض البنك اإلفريقي للتنمية 50 912

1 596 736 000 استهالكات تدفع برسم قروض البنك الدولي لإلنشاء و التنمية 60 912

9 488 000 استهالكات تدفع برسم قروض الجمعية الدولية للتنمية 70 912

38 856 000 استهالكات تدفع برسم قروض الصندوق الدولي للتنمية الفالحية 80 912
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استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.3.2.0.13.000 وزارة االقتصاد والمالية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

39 654 000 استهالكات تدفع برسم قروض منظمة البلدان المصدرة للبترول 90 912

4 027 324 000 مجموع المشروع : 15 

إقتراضات محصل عليها من الدائنين متعددي األطراف اآلخرين 16 112

100 000 استهالكات تدفع برسم قروض البنك األوروبي لإلنشاء والتنمية 10 9122

100 000 استهالكات تدفع برسع القروض األخرى 20 9122

200 000 مجموع المشروع : 16 

إصدارات االقتراضات في السوق المالية الدولية 17 170

--- استهالكات تدفع برسم إصدارات االقتراضات في السوق المالية الدولية 10 9123

800 000 ناقص القيمة في إصدارات االقتراضات في السوق المالية الدولية 20 9123

800 000 مصاريف االصدار محتفظ بها برسم إصدارات االقتراضات في السوق المالية الدولية 30 9123

1 600 000 مجموع المشروع : 17 

عمليات التدبير النشيط للدين الخارجي 18 112

200 000 استهالكات تدفع برسم عمليات التدبير النشيط للدين الخارجي 10 9123

200 000 مجموع المشروع : 18 

إقتراضات محصل عليها من صندوق النقد العربي 19 170

800 000 استهالكات اضافية تدفع برسم قروض صندوق النقد العربي ناجمة عن خسارة الصرف 10 9123

800 000 مجموع المشروع : 19 

استهالكات تدفع برسم القروض الداخلية وكل أداة مالية أخرى 20

إصدارات أذون وسندات واقتراضات داخلية أخرى 21 170

19 624 800 000 استهالكات السندات ل5 سنوات 10 911

--- استهالكات الملزمات ل 15 سنة 20 911

--- استهالكات القرض الخاص بالصحراء 30 911

14 270 400 000 استهالكات السندات ل 10، 15 ، 20 و 30 سنة المصدرة عن طريق المزايدة 40 911

--- استهالكات سندات التجهيز ل 10 سنوات 50 911

--- استهالكات السندات ل 10 و 7 سنوات 60 911

200 000 000 تغطية الخسارة الحاصلة في قيمة اصدار سندات الخزينة 70 913

34 095 200 000 مجموع المشروع : 21 

39 213 200 000 مجموع الجهة : 00

39 213 200 000 مجموع البرنامج : 196

39 213 200 000 مجموع الفصل : 1.2.3.2.0.13.000
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قانون المالية لسنة 2019 

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

ميزانية التسيير

334 095 000 الموظفون و األعوان.................................

344 739 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

1 015 567 000 اعتمادات األداء.......................................

116 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2020 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم حكامة وقيادة استراتيجية 400

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

206 474 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

--- أعوان دائمون 20 112

--- أجور المستخدمين العرضيين  30 113

92 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 60 

10 000 تعويض عن التنصيب 61 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 62 143

10 000 منح ومكافآت الوالدة 63 142

20 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 64 1229

--- مكافأة عن اللباس 65 1222

120 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 66 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 70 

6 000 مكافآت للسائقين 71 123

20 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 72 125

--- أتعاب 73 121

15 000 مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 74 121

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 80 129

206 767 000 مجموع المشروع : 10 

206 767 000 مجموع الجهة : 00

206 767 000 مجموع البرنامج : 400

الدعم والقيادة  410

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

126 545 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 10 111

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

382 000 أجرة متطوعي كتائب السالم 25 119

تعويضات عن الساعات االضافية 40 

70 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 41 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

10 000 تعويض عن التنصيب 51 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 52 143
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.1.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

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

314 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 54 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

5 000 مكافآت للسائقين 61 123

2 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 62 125

--- تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 63 124

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 70 129

127 328 000 مجموع المشروع : 10 

127 328 000 مجموع الجهة : 00

127 328 000 مجموع البرنامج : 410

334 095 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.14.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم حكامة وقيادة استراتيجية 400

المصالح المشتركة 00

تحديث إدارة السياحة  10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

3 000 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

2 320 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 14 4132

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

720 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

200 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328

200 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 18 363

200 000 مصنوعات رصاصية و لوازم صحية 19 327

رسوم وإتاوات 20 

3 200 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

120 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

400 000 مستحقات الماء 23 333

1 200 000 مستحقات الكهرباء 24 332

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 25 431

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

736 134 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

200 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 33 4424

100 000 شراء قطع الغيار للعتاد التقني 34 372

حظيرة السيارات 40 

1 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

2 200 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

203 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

155 000 مصاريف التأمين 44 4932

نقل وتنقل 50 

610 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

1 100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

--- تعويضات كيلومترية 53 4214

8 050 422 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

900 000 تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

100 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- نفقات الترحيل 57 589

100 000 اكتراء وسائل النقل 58 4421
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تكوين وتداريب 60 

1 500 000 مصاريف التداريب والتكوين والندوات 61 454

573 000 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 62 471

950 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- مصاريف التنظيم والتنشيط والمشاركة في المحاضرات والمؤتمرات والندوات 64 454

100 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 65 459

--- مصاريف تنظيم المناظرات السياحية 66 454

نفقات مختلفة 70 

100 000 لباس األعوان 71 342

300 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 72 461

350 000 اشتراك وتوثيق 73 352

400 000 مصاريف النشر والطبع 74 351

50 000 شراء المحروقات والغاز 75 334

7 900 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 76 584

100 000 شراء ادوات صغيرة و عقاقير 77 391

100 000 أتعاب 78 455

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 79 584

دراسات و تداريب و تكوين و اتفاقيات و مساعدة تقنية 80

--- دراسات عامة 81 451

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 82 451

--- المساهمة في الهيئات الجهوية والدولية 83 591

--- مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 84 59

39 437 556 مجموع المشروع : 10 

تطوير وتحديث نظام المعلومات إلدارة السياحة  20 490

معلوميات 10 

700 000 شراء لوازم معلومياتية 11 353

350 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 12 4133

4 200 000 دراسات نوعية 13 451

5 250 000 مجموع المشروع : 20 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 30 490

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

1 600 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

1 600 000 مجموع المشروع : 30 

تطوير الموارد البشرية 40 490

2 000 000 دراسات عامة 10 451

--- دراسات نوعية 20 451

2 000 000 مجموع المشروع : 40 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الحكامة و قيادة اإلستراتيجية السياحية  50 473

تحمالت عقارية 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

تكوين وتداريب 30 

500 000 مصاريف التداريب والتكوين والندوات 31 454

--- مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 32 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 33 471

نفقات مختلفة 40 

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 41 461

2 150 000 اشتراك وتوثيق 42 352

300 000 مصاريف النشر والطبع 43 351

1 600 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 44 591

دراسات 50

11 000 000 دراسات عامة 51 451

--- دراسات نوعية 52 451

15 550 000 مجموع المشروع : 50 

تقييم وقيادة  60 490

6 000 000 دراسات عامة 10 451

--- دراسات نوعية 20 451

--- أتعاب 30 455

6 000 000 مجموع المشروع : 60 

69 837 556 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 11 872

28 480 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

96 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 13 499

رسوم وإتاوات 20 

5 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

55 550 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

5 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

حظيرة السيارات 40 

35 200 شراء الوقود والزيوت 41 331

455



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 50 

328 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 51 4221

معلوميات 60 

22 000 شراء لوازم معلومياتية 61 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 62 4133

نفقات مختلفة 70 

5 201 اشتراك وتوثيق 71 352

24 700 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 72 471

605 131 مجموع المشروع : 10 

605 131 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 11 872

60 080 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

48 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 13 499

رسوم وإتاوات 20 

5 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

61 550 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

3 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

حظيرة السيارات 40 

35 200 شراء الوقود والزيوت 41 331

نقل وتنقل 50 

420 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 51 4221

معلوميات 60 

27 000 شراء لوازم معلومياتية 61 353

5 500 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 62 4133

نفقات مختلفة 70 

9 900 اشتراك وتوثيق 71 352

24 700 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 72 471

700 430 مجموع المشروع : 10 

700 430 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 11 872

127 296 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

240 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 13 499

رسوم وإتاوات 20 

17 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

108 656 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

12 700 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

حظيرة السيارات 40 

86 900 شراء الوقود والزيوت 41 331

نقل وتنقل 50 

880 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 51 4221

معلوميات 60 

56 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 61 353

5 200 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 62 4133

نفقات مختلفة 70 

12 700 اشتراك وتوثيق 71 352

35 000 شراء المحروقات والغاز 72 334

49 400 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 73 471

1 630 852 مجموع المشروع : 10 

1 630 852 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 11 872

28 312 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

--- مصاريف حراسة المباني االدارية 13 499

رسوم وإتاوات 20 

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

52 107 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

5 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

حظيرة السيارات 40 

22 000 شراء الوقود والزيوت 41 331

نقل وتنقل 50 

494 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 51 4221

معلوميات 60 

20 000 شراء لوازم معلومياتية 61 353

6 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 62 4133
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 70 

6 800 اشتراك وتوثيق 71 352

24 700 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 72 471

658 919 مجموع المشروع : 10 

658 919 مجموع الجهة : 04

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 11 872

183 072 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

240 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 13 499

رسوم وإتاوات 20 

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

110 657 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

7 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

حظيرة السيارات 40 

85 800 شراء الوقود والزيوت 41 331

نقل وتنقل 50 

939 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 51 4221

معلوميات 60 

56 000 شراء لوازم معلومياتية 61 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 62 4133

نفقات مختلفة 70 

9 201 اشتراك وتوثيق 71 352

24 700 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 72 471

1 665 930 مجموع المشروع : 10 

1 665 930 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 11 872

59 532 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

192 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 13 499

رسوم وإتاوات 20 

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

78 772 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

458



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

4 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

حظيرة السيارات 40 

48 400 شراء الوقود والزيوت 41 331

نقل وتنقل 50 

657 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 51 4221

معلوميات 60 

34 000 شراء لوازم معلومياتية 61 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 62 4133

نفقات مختلفة 70 

11 001 اشتراك وتوثيق 71 352

24 700 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 72 471

1 119 905 مجموع المشروع : 10 

1 119 905 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 11 872

46 080 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

96 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 13 499

رسوم وإتاوات 20 

7 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

37 886 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

4 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

حظيرة السيارات 40 

48 400 شراء الوقود والزيوت 41 331

نقل وتنقل 50 

327 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 51 4221

معلوميات 60 

20 000 شراء لوازم معلومياتية 61 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 62 4133

نفقات مختلفة 70 

3 201 اشتراك وتوثيق 71 352

24 700 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 72 471

614 767 مجموع المشروع : 10 

614 767 مجموع الجهة : 08

459



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 11 872

56 593 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

96 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 13 499

رسوم وإتاوات 20 

9 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

65 614 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

4 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

حظيرة السيارات 40 

35 200 شراء الوقود والزيوت 41 331

نقل وتنقل 50 

400 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 51 4221

معلوميات 60 

28 000 شراء لوازم معلومياتية 61 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 62 4133

نفقات مختلفة 70 

7 901 اشتراك وتوثيق 71 352

24 700 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 72 471

727 508 مجموع المشروع : 10 

727 508 مجموع الجهة : 09

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 11 872

43 056 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

322 400 مصاريف حراسة المباني االدارية 13 499

رسوم وإتاوات 20 

6 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 21 434

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

91 107 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

5 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

حظيرة السيارات 40 

60 000 شراء الوقود والزيوت 41 331

نقل وتنقل 50 

521 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 51 4221

460



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

معلوميات 60 

52 000 شراء لوازم معلومياتية 61 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 62 4133

نفقات مختلفة 70 

5 201 اشتراك وتوثيق 71 352

24 700 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 72 471

1 130 464 مجموع المشروع : 10 

1 130 464 مجموع الجهة : 11

78 691 462 مجموع البرنامج : 400

تنافسية واستدامة سلسلة القيم السياحية 401

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

تكوين وتداريب 30 

200 000 مصاريف التداريب والتكوين والندوات 31 454

--- مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 32 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 33 471

نفقات مختلفة 40 

100 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 41 461

100 000 اشتراك وتوثيق 42 352

100 000 مصاريف النشر والطبع 43 351

500 000 مجموع المشروع : 10 

تطوير وتحديث نظام المعلومات إلدارة السياحة 20 490

--- دراسات معلومياتية 10 453

2 400 000 دراسات ومساعدات 20 451

--- أتعاب 30 455

200 000 مصاريف إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 40 4423

2 600 000 مجموع المشروع : 20 

تأطير، مراقبة ودعم المقاوالت السياحية والجمعيات المهنية  30 473

3 000 000 دراسات ومساعدات 10 451

--- اعانة لفائدة المنظمات المهنية 20 571

--- دفع لفلئدة المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة في إطار شراكة لإلنشاء حاضنة سياحية  30 5512

300 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 40 591

2 250 000 مساعدة تقنية 50 452

461



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 200 000 مصاريف التداريب والتكوين والندوات 60 454

6 750 000 مجموع المشروع : 30 

تأطير اإلستدامة، التربية، دعم الفاعلين وتثمين المبادرات 40 490

200 000 دراسات ومساعدات 10 451

--- أتعاب 20 455

--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 30 591

--- دفع لفائدة الهيآت الدولية 40 591

200 000 مجموع المشروع : 40 

10 050 000 مجموع الجهة : 00

10 050 000 مجموع البرنامج : 401

تطوير الرأسمال البشري 402

المصالح المشتركة 00

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

مساعدة تالميذ المدارس الفندقية 10 

5 457 538 منح للتالميذ 11 582

--- إعانة لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم التكوين المهني 12 5511

--- إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 13 5512

تعويضات 20 

2 750 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 21 121

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 22 121

نقل وتنقل 30 

4 750 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 31 4221

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 32 4212

--- تعويضات كيلومترية 33 4214

--- تعويضات المهمة بالخارج 34 4222

12 957 538 مجموع المشروع : 10 

قيادة إستراتيجية للتكوين الفندقي و السياحي 20 473

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات نوعية 20 451

200 000 دراسات ومساعدات 30 451

--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات 40 454

200 000 مجموع المشروع : 20 

13 157 538 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 10 

3 620 000 إعانة للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة 11 5512

1 700 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة 12 5512
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 720 000 إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بأصيال 13 5512

7 040 000 مجموع المشروع : 10 

7 040 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 10 

1 570 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية 11 5512

1 570 000 مجموع المشروع : 10 

1 570 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 10 

1 620 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس  11 5512

1 600 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحيةوالطبخ المغربي بفاس حي أناس 12 5512

3 220 000 مجموع المشروع : 10 

3 220 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 10 

1 100 000 إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - تواركة الرباط 11 5512

1 800 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سال 12 5512

2 900 000 مجموع المشروع : 10 

2 900 000 مجموع الجهة : 04

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 10 

1 400 000 إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بالدارالبيضاء 11 5512

3 055 000 إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية- المحمدية 12 5512

1 790 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - الجديدة 13 5512

2 010 000 غعانة لمركز األهيل المهني الفندقي والسياحي - بنسليمان 14 5512

8 255 000 مجموع المشروع : 10 

8 255 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 10 

2 530 000 إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - مراكش 11 5512

2 530 000 مجموع المشروع : 10 

2 530 000 مجموع الجهة : 07
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الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة درعة - تافياللت 08

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 10 

2 000 000 إعانة للمعهد التكنولوجي الفندقي والسياحي - ورزازات 11 5512

1 575 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود 12 5512

3 575 000 مجموع المشروع : 10 

3 575 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 10 

2 330 000 إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - أكـادير 11 5512

2 330 000 مجموع المشروع : 10 

2 330 000 مجموع الجهة : 09

44 577 538 مجموع البرنامج : 402

هندسة وتطوير المنتوج السياحي 403

المصالح المشتركة 00

هندسة و إنعاش اإل ستثمار السياحي  10 473

--- الزيادة في رأسمال لفائدة الشركة المغربية للهندسة السياحية 10 9161

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 00

مجموع البرنامج : 403

اإلنعاش السياحي 404

المصالح المشتركة 00

إنعاش وجهة المغرب السياحية  10 473

--- إعانة التسيير لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة 10 5511

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 00

مجموع البرنامج : 404

برنامج الطيران المدني  405

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

رسوم وإتاوات 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 12 434

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 13 433

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351
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الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- 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 

30 000 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 

50 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

60 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

--- تعويضات كيلومترية 63 4214

770 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221

60 000 تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

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

--- 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
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الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 79 459

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

نفقات مختلفة 90 

--- لباس 91 342

--- اكتراء األروقة 92 4414

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 93 454

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 94 471

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 95 584

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 96 471

--- أتعاب المستشارين والخبراء 97 455

970 000 مجموع المشروع : 10 

970 000 مجموع الجهة : 00

970 000 مجموع البرنامج : 405

الصناعة التقليدية  406

المصالح المشتركة 00

دعم االنتاج والتسويق 10 490

مصاريف متعلقة ببناء وصيانة المباني 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- دراسات تقنية 12 452

نفقات الدعم 20 

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 21 455

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 22 391

500 000 شراء المواد األولية 23 399

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

دراسات 30 

--- دراسات نوعية 31 451

--- مصاريف الخبراء 32 454

--- مصاريف االستشارة والخبرة 33 455

--- مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية 34 459

--- دراسات عامة 35 451
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الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

4 000 000 دراسات و مساعدة تقنية 36 571

نفقات مختلفة 40 

1 300 000 شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 41 399

120 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 43 461

--- شراءعينات تقليدية 44 349

860 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 45 461

مكافآت الصناع التقليديين 50 

--- مكافئة الخريجين والجوائز 51 589

--- الجائزة الوطنية ألحسن منتوج الصناعة التقليدية 52 589

إعانات 60 

--- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و المؤسسات تحت 
وصايتها 61 571

22 708 000 إعانة لفائدة غرف الصناعة التقليدية وجمعاتها 62 5511

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب 63 591

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج 64 591

29 488 000 مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20

مواصلة مشاريع برنامج تحدي األلفية 21 442

مصاريف متعلقة بمسطرة شارة الجودة 10

1 800 000 دراسات و مساعدة تقنية 11 571

--- مصاريف الخبراء 12 454

--- تجاريب التحاليل والمختبرات 13 459

--- مصاريف اإليداع المتعلقة ببراءات اإلختراع و عالمات الصنع و الرسوم و النمادج 14 399

1 800 000 مجموع المشروع : 21 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 22 442

مصاريف متعلقة بالمعايرة الصناعية و توخي الجودة 10

--- لوازم طبع الزرابي 12 399

--- شراءعينات تقليدية 13 349

--- تجاريب التحاليل والمختبرات 14 459

--- مصاريف اإليداع المتعلقة ببراءات اإلختراع و عالمات الصنع و الرسوم و النمادج 15 399

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 16 461

400 000 مصاريف الطبع و النشر 17 351

دراسات 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 22 455

8 000 000 دراسات و مساعدة تقنية 23 571

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال 24 461

--- مصاريف الخبراء 25 454

--- مصاريف االشهار 26 461
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تنظيم الجائزة الوطنية ألمهر الصناع 30

850 000 الجائزة الوطنية ألمهر الصناع 31 589

2 150 000 مصاريف تنظيم الجائزة 32 589

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 33 471

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال 34 461

--- مصاريف التأمين 35 4932

--- نقل المشاركين 36 4211

مساهمات 40

--- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و المؤسسات تحت 
وصايتها 41 571

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب 42 591

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج 43 591

11 400 000 مجموع المشروع : 22 

الترويج 30 442

نفقات مختلفة 10 

--- شراء االشرطة 11 359

--- تحميض وسحب الصور 12 499

--- اشتراك وتوثيق 14 352

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 16 461

دراسات 20 

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات منجزة من طرف االدارة  22 451

مجموع المشروع : 30 

التكوين األولي 40 490

دراسات وتكوين 10 

--- مصاريف الدراسات و غعداد البرامج 11 451

500 000 دراسات و مساعدة تقنية 12 571

2 000 000 دراسات عامة 13 451

5 000 000 أتعاب 14 121

--- مصاريف تنظيم تداريب المكونين 15 454

--- اكتراء قاعات المحاضرات 16 4414

--- اكتراء العتاد واألثاث 17 4424

--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة 18 4422

--- مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 19 471

عتاد ومواد 20 

--- شراء وتجديد العتاد واألدوات  21 84

230 000 شراء لوازم للعتاد التقني 22 353

300 000 شراء لوازم معلومياتية 23 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 24 4132
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

250 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 25 4133

300 000 شراء ادوات صغيرة و عقاقير 26 391

--- شراء الغاز وقنينات الغاز 27 334

130 000 شراء قطع الغيار للعتاد التقني 28 372

نفقات أخرى 30 

1 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

590 000 مصاريف التأمين 33 4932

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 34 461

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 35 399

620 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال 36 461

7 600 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف  37 499

2 000 000 شراء المواد األولية 38 399

80 000 شراء المواد الصيدلية 39 361

إعانات ودفوعات 40 

320 000 إعانة التسيير لفائدة معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 41 5512

337 000 إعانة التسيير لفائدة معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 42 5512

260 000 إعانة التسيير لفائدة معهد الصناعة التقليدية بمكناس 43 5512

350 000 إعانة التسيير لفائدة معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 44 5512

290 000 إعانة التسيير لفائدة معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 45 5512

226 000 إعانة التسيير لفائدة معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 46 5512

22 683 000 مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر للصناع التقليدين 50 490

تكوين مستمر 10 

--- شراء المواد األولية 11 399

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 12 372

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 13 351

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال 14 461

1 500 000 مصاريف تنظيم و تنشيط دورات التكوين والندوات و التداريب 15 454

100 000 مصاريف إصالح الوحدات المتنقلة 16 4131

--- شراء وتجديد العتاد واألدوات  17 84

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 18 4132

--- اكتراء قاعات المحاضرات 19 4414

دراسات 20 

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 21 455

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال 22 461

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 23 461

--- دراسات و مساعدة تقنية 24 571
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الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات عامة 25 451

--- دراسات نوعية 26 451

1 600 000 مجموع المشروع : 50 

محاربة األمية الوظيفية 60 490

دراسات 10 

--- دراسات التدقيق و المتابعة و التقييم 11 451

نفقات مختلفة 20 

--- تكوين المنشطين 21 454

--- مصاريف االستقباالت 22 471

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 23 455

--- مصاريف طبع مؤلفات خاصة بمحو األمية 24 351

--- مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 25 461

--- مصاريف الدروس واألتعاب 26 121

--- دفع لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة األمية 27 5511

مجموع المشروع : 60 

66 971 000 مجموع الجهة : 00

66 971 000 مجموع البرنامج : 406

االقتصاد االجتماعي  407

المصالح المشتركة 00

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

نفقات متعلقة بالمشاركة في المعارض والعروض 10 

--- اكتراء األروقة 11 4414

--- مصاريف نقل العتاد 12 4213

--- نقل المشاركين 13 4211

10 000 000 مصاريف تنظيم المعارض و العروض 14 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 15 471

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال 16 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 17 4414

--- اكتراء وسائل النقل 18 4421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات نوعية 21 451

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 22 455

--- دراسات عامة 23 451

3 200 000 دراسات و مساعدة تقنية 24 571

--- مصاريف الدراسات و غعداد البرامج 25 451

3 000 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 26 454

نفقات مختلفة 30 

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 31 399

470
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الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

600 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال 32 461

40 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 33 461

النفقات المتعلقة بتنظيم االقتصاد االجتماعي 40 

5 000 000 مصاريف متعلقة بتنظيم مناظرات االقتصاد االجتماعي 41 454

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

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال 43 461

--- نقل المشاركين 44 4211

21 840 000 مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- المساهمة في المشاريع "مرافقة" المتبناة في إطار الشراكة مع مكتب تنمية التعاون 11 5511

--- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية االقتصادية 
واالجتماعية 12 772

إعانات ودفوعات 20 

36 000 000 إعانة التسيير لفائدة مكتب تنمية التعاون 21 5511

36 000 000 مجموع المشروع : 20 

57 840 000 مجموع الجهة : 00

57 840 000 مجموع البرنامج : 407

الدعم والقيادة  410

المصالح المشتركة 00

قيادة ودعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

120 000 ضرائب ورسوم 11 2

3 000 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- مصاريف التأمين 13 4932

--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 14 399

رسوم وإتاوات 20 

2 970 000 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

200 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

1 931 000 مستحقات الماء 24 333

2 330 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

1 867 000 االشتراكات في شبكة االنترنيت 27 352

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 28 431

350 000 مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 29 4423

حظيرة السيارات 30 

800 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131
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الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 400 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

180 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

160 000 مصاريف تأمين السيارات 34 4931

100 000 اكتراء السيارات 35 4421

نقل وتنقل 40 

700 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

450 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

2 300 000 تعويضات كيلومترية 43 4214

14 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

300 000 تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

150 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

نفقات مختلفة 50 

200 000 لباس األعوان 51 342

100 000 مساهمة في تنظيم الحفالت الرسمية 52 472

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 53 584

29 000 شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 54 391

--- شراء الغاز وقنينات الغاز 55 334

1 400 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 56 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 57 471

200 000 شراء عينات تقليدية وهدليا لشخصيات  58 399

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 59 336

مصاريف قضائية ومصاريف الخبرة 60 

1 500 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 61 584

--- مصاريف االستشارة والخبرة 62 455

500 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 63 455

--- رسوم قضائية 64 29

شراء المؤلفات ومصاريف الطبع 70 

1 000 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 71 461

400 000 اشتراك وتوثيق وطبع 72 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 73 352

--- نفقات نشر المؤلفات والمجالت ونشرات االتصال 74 461

--- نشر و إذاع و اتصال 75 461

300 000 شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع 76 399

2 000 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 77 461

--- مصاريف طبع المنشورات و الفهارس  78 352

--- مصاريف أشغال التصاميم والملصقات والالفتات والشارات 79 459

دراسات 80 

--- دراسات و أعمال االتصال 81 451
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الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات حول البحث والتجارب 82 452

--- دراسات نوعية 83 451

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 84 455

2 822 000 دراسات و مساعدة تقنية 85 571

--- مصاريف االستشارة والخبرة 86 455

9 000 000 دراسات عامة 87 451

52 759 000 مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة وتكييف الرصيد اإلداري 20 490

معلوميات 10 

--- اكتراء حق اإلستعمال و البرامج المعلوماتية  11 4423

--- اكتراء العتاد المعلومياتي 12 4423

1 900 000 شراء لوازم معلومياتية 13 353

2 800 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 14 4133

80 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 15 4133

200 000 دراسات و مساعدة تقنية 16 571

مصاريف متعلقة ببناء وصيانة المباني 20 

2 800 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 21 4111

11 000 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف  22 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

40 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 31 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 32 4424

--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة 33 4422

260 000 صيانة وإصالح العتاد السمعي البصري وكاميرات المراقبة 34 4132

4 000 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 35 4132

2 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 36 351

25 080 000 مجموع المشروع : 20 

الموارد البشرية 30 490

إعانة لألعمال اإلجتماعية 10 

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 11 573

3 700 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 12 573

--- إعانة لفائدة مؤسسة األعمال االجتماعية 13 573

تكوين مستمر 20 

3 400 000 مصاريف تنظيم و تنشيط دورات التكوين والندوات و التداريب 21 454

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

400 000 مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 23 455

--- تعويضات التدريب 25 454

300 000 مصاريف الدروس والندوات 26 454

--- مصاريف التمدرس 27 589
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الفصل : 1.2.1.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2019

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات و مساعدة تقنية 28 571

7 800 000 مجموع المشروع : 30 

85 639 000 مجموع الجهة : 00

85 639 000 مجموع البرنامج : 410

344 739 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.14.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم حكامة وقيادة استراتيجية 400

المصالح المشتركة 00

تطوير الموارد البشرية 10 490

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 10 

التهيئة و التجهيز  20 490

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات عامة 11 889

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- شراء األراضي 22 811

5 000 000 1 500 000 أشغال التهيئة واإلقامة 23 872

10 000 000 3 500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 24 871

--- 100 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 25 844

--- 400 000 شراء عتاد تقني 26 846

حظيرة السيارات 30 

--- 700 000 شراء السيارات النفعية 31 8511

--- 1 000 000 شراء السيارات السياحية 32 8512

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

--- 100 000 شراء عتاد المطبخ 34 849

--- --- شراء عتاد التصوير 35 849

--- 5 000 000 مساهمة وزارة السياحة في تمويل برنامج التنمية لجهة الدار البيضاء الكبرى  36 7513

15 000 000 12 300 000 مجموع المشروع : 20 

تطوير وتحديث نظام المعلومات إلدارة السياحة  30 490

مصاريف الدراسات والمعلوميات 10 

14 000 000 6 487 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 13 845

14 000 000 6 487 000 مجموع المشروع : 30 

الحكامة و قيادة اإلستراتيجية السياحية  40 473

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 40 

تقييم وقيادة  50 490

--- --- دراسات عامة 10 889

--- --- دفع في إطار مشروع منظومة لإليداع اإللكتروني لليالي المبيت خاص 
بمؤسسات اإليواء السياحية 40 7223

مجموع المشروع : 50 

تطوير التعاون و الشراكة  60 490

--- 1 100 000 اعانة لجمعيات االنعاش السياحي 10 771

1 100 000 مجموع المشروع : 60 

475
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الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تنمية البنيات الجهوية 70 490

--- 3 000 000 إعانة التجهيز 10 7511

3 000 000 مجموع المشروع : 70 

المساهمة في المشاريع المواكبة للنهوض بقطاع السياحة 80 490

--- 200 000 000 دفع برسم المشاريع المتبناة بشراكة مع فاعلي القطاع العام والخاص 10 7121

200 000 000 مجموع المشروع : 80 

29 000 000 222 887 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم و مساندة مندوبيات السياحة  10 473

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم و مساندة مندوبيات السياحة  10 473

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم و مساندة مندوبيات السياحة  10 473

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم و مساندة مندوبيات السياحة  10 473

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844
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الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم و مساندة مندوبيات السياحة  10 473

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم و مساندة مندوبيات السياحة  10 473

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم و مساندة مندوبيات السياحة  10 473

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم و مساندة مندوبيات السياحة  10 473

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 09

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم و مساندة مندوبيات السياحة  10 473

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 10 872
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اعتمادات األداء لسنة 
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سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

29 000 000 222 887 000 مجموع البرنامج : 400

تنافسية واستدامة سلسلة القيم السياحية 401

المصالح المشتركة 00

تأطير، مراقبة ودعم المقاوالت السياحية والجمعيات المهنية  10 473

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة  10 889

--- 10 000 000 اعانة لفائدة المنظمات المهنية 20 771

37 000 000 11 000 000 دفع لفائدة الهيآت الدولية 30 79

37 000 000 21 000 000 مجموع المشروع : 10 

تحديث و مالئمة اإلطار القانوني للمهن السياحية  20 473

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة  10 889

مجموع المشروع : 20 

تأطير اإلستدامة، التربية، دعم الفاعلين وتثمين المبادرات  30 473

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة  10 889

--- --- دفع لفائدة الهيآت الدولية 30 79

--- --- إعانة للجمعيات المهنية 40 772

مجموع المشروع : 30 

37 000 000 21 000 000 مجموع الجهة : 00

37 000 000 21 000 000 مجموع البرنامج : 401

تطوير الرأسمال البشري 402

المصالح المشتركة 00

قيادة إستراتيجية للتكوين الفندقي و السياحي  10 473

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة  30 889

مجموع المشروع : 10 

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  20 490

--- --- اعانة التجهيز لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي 10 7512

--- --- إعانة لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم التكوين المهني 20 7511

--- --- تحويل االعتمادات لمعاهد التكوين لتنظيم إجراء تسوية وضعية المرشدين 
الغير المرخصين 30 7511

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

--- 1 100 000 إعانة للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة 10 7512

--- 1 000 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة 20 7512
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اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 700 000 إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بأصيال 30 7512

2 800 000 مجموع المشروع : 10 

2 800 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

--- 1 000 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية 10 7512

1 000 000 مجموع المشروع : 10 

1 000 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

--- 800 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس أطلس 10 7512

--- 1 000 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحيةوالطبخ المغربي بفاس حي أناس 20 7512

1 800 000 مجموع المشروع : 10 

1 800 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

--- 700 000 إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة 10 7512

--- 700 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسال 20 7512

1 400 000 مجموع المشروع : 10 

1 400 000 مجموع الجهة : 04

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

--- 800 000 إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بالدارالبيضاء 10 7512

--- 2 300 000 إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بالمحمدية 20 7512

--- 800 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالجديدة 30 7512

--- 700 000 إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بن سليمان 40 7512

4 600 000 مجموع المشروع : 10 

4 600 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

--- 2 000 000 إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بمراكش 10 7512

2 000 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

--- 1 000 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بورزازات 10 7512
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سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 700 000 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود 20 7512

1 700 000 مجموع المشروع : 10 

1 700 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم و مساندة مؤسسات التكوين  10 490

--- 1 700 000 إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بأكادير 10 7512

1 700 000 مجموع المشروع : 10 

1 700 000 مجموع الجهة : 09

17 000 000 مجموع البرنامج : 402

هندسة وتطوير المنتوج السياحي 403

المصالح المشتركة 00

هندسة و إنعاش اإل ستثمار السياحي  10 473

--- 19 700 000 الزيادة في رأسمال لفائدة الشركة المغربية للهندسة السياحية 10 9161

19 700 000 مجموع المشروع : 10 

المساهمة في التنمية السياحية  20 473

--- --- دفع إلنجاز الدراسات المتعلقة بالمناطق السياحية 10 762

--- --- دفع الجل تهيئة المناطق السياحية 20 762

--- --- مساهمة الشركة المغربية للهندسة السياحية في تمويل مشروع تهيئة طريق 
محطة تاغازوت 30 7111

--- --- مساهمة الشركة المغربية للهندسة السياحية في تمويل مشروع تهيئة ضفة واد 
مارتيل 40 7511

--- 30 000 000 دفع للشركة المغربية للهندسة السياحية في تمويل برنامج التنمية المندمجة 
للسياحة القروية والطبيعية (قريتي) 50 7511

--- 65 000 000 دفع للشركة المغربية للهندسة السياحية في تمويل رنامج مندمج لتنمية السياحة 
للمنتوج الثقافي والصناعي (مدينتي 60 7511

--- 50 000 000 دفع لفائدة الشركة المغربية للهندسة السياحية لتنمية المنتوج الشاطئي- مشروع 
أرود 70 7511

145 000 000 مجموع المشروع : 20 

164 700 000 مجموع الجهة : 00

164 700 000 مجموع البرنامج : 403

اإلنعاش السياحي 404

المصالح المشتركة 00

إنعاش وجهة المغرب السياحية  10 473

--- 300 000 000 إعانة للمكتب الوطني المغربي للسياحة 10 7511

300 000 000 مجموع المشروع : 10 

300 000 000 مجموع الجهة : 00

300 000 000 مجموع البرنامج : 404
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رمز 
وظيفي

برنامج الطيران المدني  405

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

معلوميات 20 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 21 845

مصاريف أخرى 30 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- تشييد مباني ألغراض تقنية 34 823

--- --- اقتناء وتركيب تجهيزات راديو كهربائية 35 844

--- --- تهيئة المكاتب والمحالت التقنية 36 872

مجموع المشروع : 10 

سالمة وأمن المالحة الجوية والمطارات 30 454

--- --- (دراسة ومراقبة تقنية (عن طريق المقاولة 10 885

--- --- أشغال تهيئة المباني التقنية 20 872

--- --- اقتناء وتركيب تجهيزات للمالحة 30 844

عتاد وتأثيت 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 52 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 53 879

--- --- شراء و تركيب عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 54 844

مجموع المشروع : 30 

سالمة الطيران 50 454

--- --- إقتناءات معلوماتية البتكار مساطير المالحة الجوية 20 845

--- --- اقتناء عتاد تقني للتحري في حوادث الطائرات 30 849

مجموع المشروع : 50 

دراسات 60 490

--- --- (دراسة ومراقبة تقنية (عن طريق المقاولة 30 885

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 00

مجموع البرنامج : 405

الصناعة التقليدية  406

المصالح المشتركة 00

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات تقنية 11 889

1 500 000 650 000 دراسات متعلقة بأشغال التهيئة و البناء 13 881

5 000 000 2 000 000 اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

1 000 000 4 650 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872
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سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

1 000 000 3 000 000 شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

مساهمة في إطار اتفاقيات الشراكة 20 

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 21 752

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واإلجتماعية ألقاليم الجنوب 22 7511

--- --- دفع لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة 
الشرفية للمملكة 23 7511

--- 41 850 000 مساهمة للجماعات الترابية في إطار اتفاقيات الشراكة 24 762

--- --- دفع لفائدة الشركة المغربية للهندسة السياحية  25 7511

--- 20 000 000 المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 26 772

--- 25 500 000 المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 27 71

--- 150 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 28 79

نفقات الدعم 30 

3 000 000 2 500 000 شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

3 000 000 2 000 000 شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

دراسات 40 

--- --- دراسات عامة 41 889

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة  42 889

14 500 000 102 300 000 مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

مواصلة مشاريع برنامج تحدي األلفية 21 442

مصاريف متعلقة بمسطرة شارة الجودة 10 

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة  11 889

مجموع المشروع : 21 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 22 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة  12 889

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 19 844

مساهمات 20 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 21 772

--- 3 000 000 المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 22 71

3 000 000 مجموع المشروع : 22 
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رمز 
وظيفي

الترويج 30 

المساهمة في نفقات االستثمار لدار الصانع 31 490

--- 46 454 000 دفع في إطار المشاريع المتبناة بشراكة مع دار الصانع 10 7511

النفقات المتعلقة بتنظيم األسبوع الوطني للصناعة التقليدية 20 

--- 40 000 000 دفع لفائدة دار الصانع في إطار تنظيم األسبوع الوطني للصناعة التقليدية  21 7511

86 454 000 مجموع المشروع : 31 

مواصلة مشاريع برنامج تحدي األلفية 32 442

--- 7 000 000 دفع لفائدة دار الصانع في إطار مشاريع الترويج واالستسواق 10 7511

7 000 000 مجموع المشروع : 32 

التكوين األولي 40 490

دراسات 10 

--- --- دراسات عامة 11 889

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

1 500 000 400 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة وتجهيز المباني 21 881

10 000 000 5 000 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

10 000 000 3 000 000 تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- 1 800 000 شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- 50 000 شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مساهمات 40 

--- 3 200 000 المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 41 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 42 71

--- 18 000 000 "الدفع لفائدة الحساب المرصود ألمور خصوصية ""صندوق النهوض بتشغيل 
الشباب""" 43 74

--- 1 360 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 44 79

--- 10 000 000 مساهمة للجماعات الترابية في إطار اتفاقيات الشراكة 45 762

إعانات ودفوعات 50 

--- 100 000 إعانة التجهيز لفائدة معهد الفنون الصناعة بفاس 51 7512

--- 100 000 إعانة التجهيز لفائدة معهد الفنون الصناعة بمراكش 52 7512

--- 100 000 إعانة التجهيز لفائدة معهد الفنون الصناعة بمكناس 53 7512

--- 100 000 إعانة التجهيز لفائدة معهد الفنون الصناعة الرباط 54 7512

--- 100 000 إعانة التجهيز لفائدة معهد الفنون الصناعة ورزازات 55 7512
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 100 000 إعانة التجهيز لفائدة معهد الفنون الصناعة إنزكان 56 7512

21 500 000 43 610 000 مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر للصناع 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مساهمات 30 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 31 772

--- 5 950 000 المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 32 71

--- --- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 33 79

5 950 000 مجموع المشروع : 50 

محاربة االمية الوظيفية 60 

مواصلة مشاريع برنامج تحدي األلفية 61 442

مصاريف متعلقة بالتكوين والتحسيس والمواكبة 30 

--- --- دفع لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة األمية 31 7511

--- --- مساهمة للجمعيات في إطار اتفاقيات الشراكة 32 772

مجموع المشروع : 61 

36 000 000 248 314 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 03
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

491



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 11
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم االنتاج والتسويق 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 13 881

--- --- اشغال البناء عن طريق المقاولة 14 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

--- --- شراء االثاث والعتاد 16 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 17 844

--- --- شراء األراضي 18 811

نفقات الدعم 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 33 844

--- --- شراء معدات الوقاية 34 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 35 845

مجموع المشروع : 10 

المواصفات و التصديق و االبتكار 20 

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 21 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي 17 849

مجموع المشروع : 21 

التكوين األولي 40 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 22 872

--- --- شراء األراضي 23 811

--- --- تشييد بنايات تقنية 27 823

شراء األثاث والعتاد 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء عتاد تقني 32 846

--- --- شراء العتاد التعليمي 33 84

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 34 844

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 35 871

--- --- شراء عتاد المطبخ والداخلية 36 879

--- --- اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 37 879

مجموع المشروع : 40 

التكوين المستمر 50 490

تكوين مستمر 20 

--- --- شراء وحدات متحركة 21 8511

497



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 24 844

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

مجموع المشروع : 50 

مجموع الجهة : 12

36 000 000 248 314 000 مجموع البرنامج : 406

االقتصاد االجتماعي  407

المصالح المشتركة 00

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات عامة 11 889

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة  13 889

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

--- --- مصاريف التكوين وتنضيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 17 879

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

1 100 000 5 200 000 شراء عتاد تقني 33 84

إتصال وإعالم 80 

--- --- مصاريف تنضيم المعاريض 81 879

1 100 000 5 200 000 مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمة في إطار اتفاقيات الشراكة 10 

--- 2 000 000 المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- 17 000 000 المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- 2 000 000 المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

--- --- مساهمة للجماعات الترابية في إطار اتفاقيات الشراكة 14 762

21 000 000 مجموع المشروع : 20 

1 100 000 26 200 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889
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الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 04
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الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71
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الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2019

الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

إنعاش االقتصاد اإلجتماعي 10 442

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 16 889

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 32 844
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 33 84

مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والشراكة 20 442

مساهمات 10 

--- --- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و 
المؤسسات تحت وصايتها 11 772

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 12 71

--- --- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 13 772

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 12

1 100 000 26 200 000 مجموع البرنامج : 407

الدعم والقيادة  410

المصالح المشتركة 00

قيادة ودعم المهام 10 490

دراسات 10 

--- --- دراسات عامة 11 889

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة  13 889

--- --- دراسات وأعمال االتصال 15 889

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة وتكييف الرصيد اإلداري 20 490

معلوميات 10 

2 200 000 3 500 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة  12 889

--- 246 000 اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية 14 879

--- 200 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 16 8328

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- شراء األراضي 22 811

2 000 000 2 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 23 871

8 200 000 7 520 000 أشغال التهيئة واإلقامة 24 872

--- --- شراء و تركيب عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 25 844

--- 200 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 26 84

500 000 700 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة وتجهيز المباني 28 881

--- --- شراء عتاد المطبخ 29 849

حظيرة السيارات 30 

--- 1 000 000 شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2020 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2019

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 100 000 شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513

12 900 000 15 466 000 مجموع المشروع : 20 

الموارد البشرية 30 490

تكوين مستمر 20 

--- --- دراسات عامة 21 889

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 24 849

مجموع المشروع : 30 

12 900 000 15 466 000 مجموع الجهة : 00

12 900 000 15 466 000 مجموع البرنامج : 410

116 000 000 1 015 567 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.14.000
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(1) : االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعھـــــــا على 
شـــــــكل إعانـــــــــــــــــــــــــــات.




