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ĒRQ-±E-6-C--±E-ÒPĠ±`-,,Ê³¹CĠ±ÏC-8-`«C-;--- ±Ê
E6-C-±E-ÒPĠ±`_=-Ê,,Ò«CÒûÊ,³¹CĠ±ÏC-8\-2
Eb-6Ġ±E-=- C*±´±b;-±c9-Ñ ,P;-CC-R==-5ģC-:RQ-±
RC;"C`«±P±
`Êw«C-Ê,,Òw«C-Ê,9Ê³¹C--Ġ±ÏC--8- \-- 2- Ê
_< M±Pg±b-c9Ñ ,P;C-CR=-=5ģC-:RQ-±E6C-±EÒP-Ġ±
ËR `E-¼b-Ġ±C<-:-ÊÊ8-d³R--4Ġ±Îb-ÊÊ P-±ÒE-ÊÊ»C/-Ġ±V0-Ò
RC;"C`«±P±RP09³R'±\ C;ĠCEC7Ġ±´CR/±
ÊwÒ±ÒÊ,,ÒwûÊ,Êě¹CĠ±ÏC8`«C; ±Ê
Ðb=±º¿CĔÐb-»C74±Ðb/-4;Ġ±P=6-RQ±E-6C±E-ÒPĠ±`
EÒP±ZE-R-E=-C6-±»C ¯d_<-C=9-:ÐÒS-;-`Q±Ðb-b;-4Ò
C<-;-ÀR-5-±´ :-ĕ--9R--P-E-b-6-/-RC-;-"C-`«±P--±
Ê,Ê³¹CĠ±d¹PĕbC:dC:±`8 «C;HCR¼C#¯
´±b; T: C-C0-³R-c9-Ã¼bR-Q-±E6-C-±EÒP-Ġ±`
`Ēd=-gR±`8-9-V0-Ò«C-;-±E0- »_=9-O»C-`«±P-±
c9-E--R-1-±Ò´C-R-/±c-9-E--R-1-±`E--;-W-=-6--
`«±P-±E-b-6-Ġ±E-=-- C*±E-;--±_ R^-:4-±C-<-Ô»C&±^ P-±
RC;"C



E0 »D9 Ã±P¯Ñ _<=¯»C-/Ġ±ě»C74±ě/-4;Ġ±c9D
đPR<ĔE ÓP4^Î E0+±NC0Ġ±ÓP«C;±
E-C-dE-9- C-E--=-C-6-±R--- 4-ÒE-=-C-6-±c-9-Z=-b--±O»C--`
ÁR/±±Q<Î ±
^8\9-4--E-9-7--E-- C-ĕ]-Ė±b-b-7-Ð_<-=-9ě-4--C-:-
¹±bĠ±da=-9-¿b-0-;Ġ±_»±R-A-±b-7-RÐÒ³P-c9-HC-R-
¤EÒPĠ±ÑQ`ÒÒlÒ
¥cÒM±E;C\94C:=´ :ĕ±R¹`ÒE=C6±`EÊ
_»[9-±QÒHC-R-^»C ¯d³S-;-Ġ±`C-Ġ±¹P-4C-C-=Ê
a\C2Ġ±ÎC:M±
U4-;-Ġ±c9-D--Ē^=--- -±´C--±Ò`«C--6-±`³¹C-6-- 
¤Ô»C74±
^M±Î HC-R---±¼C-#A--a±S--±«C--;--±P--7-`:-1- ÐÊ
¥Ñ ¹P*±
ÁÒR/-±\ÒE-ÒP±³P-gC-6C-;-»ÏP-7ÒE-=-8;-E-C6-8-dP-ÐÊ
EÒPĠ±ÑQ`,,Ê³¹CĠ±dC<=9¿b0;Ġ±´±«±R±Ò
ÁÒR/-±\Ò»bQ-Ġ±HC-R-±`«S-Ò^¼C#¯ÏP-E-Cd
Dg±R-1-±^=-0- ĕ--R-»P--0-ĒR-Q-±E--6-±E-=-C--6-±d³¹»±b-±
E-7-9-4--Ġ±³R-2--Ġ±c-¯«C---±ÐÒ¹E-7-ĕ--- Ġ±´C--±b-±ÒÏb- R-±Ò
´C-±R-5- ±\=--2- -Î ±ÐÒ¹ÒE---R-1- ±ÀR-½C-- N=-ĕ-0- -
C<E794Ġ±RgCQ±Ò´±¹CS±Ò
³»±¹¼b-- ĒÏ¹C--7- -±ÎC-->--E--7-9- 4- -Ġ±ÏC--8- M±`«C--;- -- ±Ò
´±b-;- Z»M±³R--Î E--R-1-±»±P-j¯c9-^:-4-ÐE-=--R-1-±
EÒP±ZERĠ±E=C6±ÃbhbHCR±¼C#¯E;E=±bĠ±
c9P;±±Q`wûdC<=9¿b0;Ġ±´±«C6±\2Ê«C
P;-±ÏC8MC-7ÒR-Q±ûC-±HCR-±»C ¯d-ER-Ġ±´C=C-6±
R:¹ÒRC;l"CěEÒ±RĠ±³PĠ±Î »bQĠ±
Êw_=Ê,,ÒÊwÎ±¹Ê,ě¹C-Ġ±ÏC8-`«C;-- ±Ê;,,,
R-4- -±`³»P--0- Ġ±´>-/- ;-Ġ±P--=- 6-- -ĒÑ -,,,ÊÒÊ
_R-E---;-C-]ºÒÑ wû-Ê,,³¹C-Ġ±da=-9-¿b-0-;- Ġ±
E=- C-*±´±b;-±_ R-³S-;Ġ±R-P0-±´C-=9-:4-\9-4-Ġ±ÎC:-M±
R:¹ECc¯RC;"CěC³R6±dEb6Ġ±
R-4- -±\--2-ĒÑ 9,,Ê³¹C-Ġ±ÏC-8- `«C--;-- - ±Ê;,9
EC;0±´>/-;c9Ñ w_=Ê,,³¹CĠ±da=9¿b0;Ġ±
Ïb RĠC³»¹C-0±`<:9-E=R5-Ġ±E:gC7-±dER4dC-:E=9-bĕ-±
]ºÒĒRC-;-ÐC1-»` O»C- _»
RC;"Cě-C³R6-±dEb6-Ġ±E= C-*±´±b;±_- R
R:¹ECc¯
Ê,,ÒÊwÎ±¹Ê,³¹CĠ±dC-<-=¯»C-/Ġ±´>-/-;:-9-E--;C-Ò
,,³¹CĠ±da=9¿b0;Ġ±R4±c¯ËC1ĒÑ ÊÊw_=
dEb-6E-=- Cĕ-E;- ^`û0ÒÐC-27-Ñ w_=
ÑP4-_ R:-¹ ECc¯RC;-"Cě-C³R-6-±
9,,ÊÒÊÊw_=--Ê,,ÒÊwÎ±¹Ê, ě--¹C--Ġ±ÏC--8- O--
Ñ 

E=: R±³PR&±



R:¹ E'±Òº¹P

wûÊÊ,³¹C:Ê±dC<-=9¿b-0;:-Ê±»C4 M±\-2Ê,9
E;--±_ R-^:-4-±C-<-Ô»C-&±Dg±R-1-9-E-C4-±E-ÒP-Ġ±`w«C-Ò
`³¹C-Ġ±ÏC-8-dC--<-=-¯»C-/-Ġ±´>--/-;-Ġ±c9-E-=-- C--*±
C<-^:-4±P-P-:ģC-:-E=-C-Ġ±E-;-9- _»E=-C-Ġ±ÐbC-
RQ±E6C±EÒPĠ±`;,Ê³¹CĠ±DbĖ

Ô¹C4-±R-4--CE-=-- C-*±E;--±ÑQ-P-4C-:-=-E-R-1-±ÀR-6-
^:4±aÔ»C&±

³¹CĠ±ÑQ`,,Ò,`P;±Db-ĖE b;-Ġ±´C=17-Ġ±^3Ê9
Dg±R-1- ±^=--0- $Ò´C-¼C--;- ÒE---±R--Ò«C--Òc9--Îb-4- 6- Ġ±E--»CRC;"C^C³R6CE794Ġ±Ïb R±Ò´C±b±Ò

c9-R-Q-±E-6-C--±E-ÒP-Ġ±`Òě¹C-Ġ±ÏC-8-\-2-Ê
RC;"C`«±P±EbPĠ±´C1b4±

E16+±E»C74±E:=7±´±º`CĠ±³PgC6´±«C6¯
³»R8Ġ±³¹CĠ±
³PgC-6-E-9-0*±´±ÒC-±Ò´C-:-C-Ġ±Ò´C--±b-±Z=-:-`c6-4
_ R-E-»C--7-4-±E--3-C--*±´ - dP--=-=-7- -±´C-- ±Ò±Q-ÒE-ÒP--±
H±RÐÒS;`Q-±Ðb»C74±Ðb-/4;Ġ±Ē_<b- ¹Ò_<2/Ò_¹b-7
´±«±R-±ÒÁÒR--/-±\ÒE--1- 6-- E-»C--7-E--:- =-´±º`C---«C--;- 
E-C-4- ±E-ÒP-Ġ±`-³¹C-Ġ±`;,,³R-7-6- ±dC--<-=-9- ¿b-0- ;-Ġ±
Dg±R19
E=gC17±Ïb R±
³¹CĠ±

ÏC8-dC--±b-ĕ-;-±c9-R-=-5-ĒR-C-;-"C-`«±P--±Ê,
,\ĕ-- 9- Ġ±`-ÒÒÒÒÒÒÒÒÎb--0- -6- -±
³R- ±Ó¹C-:- ` d»¹C-0-±_»Ïb- R-ĠC--
¤R:±Ò^=CE794Ġ±¿b0;±`ÒPR:¹
X-1-±´C--C--ÐP--`dgC-1- 7-±_ R--±cb-- -Ê ^0-6-±
_=7RMCd;4Ġ±ËR2±ÐC±º¯ÒĒ_C*C

a=R==5dC±
E-=- /- - 6-Z-P-±ÒÐ¬d-Dg±R--1-±³»±¹¯½»C--:- Ê ^0-6- ±
X1±´CC
a=R==5dC±
^0$_±º¯Ê^06-±
²b92Ġ±«±R±ÒP74±
ÃCR C-\94-D9 ^Ò
DC-ÓP--R--MC--d;--4- Ġ±a¹b--
^^V+±E:8*CX1±
a=R==5dC±

E-;C-RQ±E-6C-±EÒP-Ġ±`Ê³¹CĠ±ÏC8-\2Ê
ģd±´±»C=- ±c9C<g±R-ĔÒER/±_<- d²C±´C-=9:4-
RC;"C`«±P±C<0=0

´C=-9-:-c9-RQ-±E-6-C-±E-ÒP-Ġ±`³¹CĠ±ÏC-8-\-2-Ê
RC;"C`«±P±³S;Ġ±Fb6±
ÊwÔ±¼ÒÊÊÊÊwÒ±ÒÒw_=Ê,,³¹C-Ġ±ÏC-8-\-2-Ê 
¤RQ±E6C±EÒPĠ±`
dR5Ġ±?/;-Ġ±´±ºEb7;-Ġ±Î±bM±½Ò®»`E%C;-±·C»M±c9Ê
¥RC;"C`«±P±³S;Ġ±
?-/- ;-Ġ±´±ºE--b--7-;- Ġ±Î±b-M±½Ò®»`-E-- ĔC-;- ±Îb-- P-±c9--Ê
d³P--=- 7- :- Ê±Ò³»C--Ĕ±`»E--b--hb--Ġ±ÒE--b--P--Ġ±d--;- M±
¥RC;"C`«±P±P=6Ġ±²C
«±P±³S;Ġ±d;M±?/;Ġ±´±ºEb7;-Ġ±_=7±Fb6´C=9:c9Ê
RC;"C`
E-6-C---±E--ÒP-Ġ±`ÊÒ±ÒÊ,,³¹C-Ġ±ÏC--8-\--2-Ê
RC;"C`«±P±E77*±Îb P±c9RQ±
CR-=-=-5-ģC-:-Ē³»b-Q-Ġ±E-ÒP-Ġ±`³¹CĠ±ÏC-8-\-2-Ê
RC;"C`«±P±E77*±´Cb6±c9³¹CĠ±ÑQ`,P;C
`ÒÒÒÒ¹±b-- Ġ±ÏC-- 8- - \-- -2- -Ê
c9-³¹C-Ġ±ÑQ-`,P-;--C-C-R-=-=-5-ģC-:-ĒR-Q-±E-6-C-- ±E-ÒP-Ġ±
RC;"C`«±P±ERĠ±´CC6±Ò´±»R*±
ģC-:-R--Q-±E--6-C---±E--ÒP-Ġ±`³¹C-Ġ±ÏC-8- \-2- Ê
¤c9³¹CĠ±ÑQ`,P;CCR==5
³»¹C0±ě:-8*±ÏC8-ÒE=gC-17±R-±ÒM±Ò´±»±R7±ÒÏC8-M±Ê
¥RC;"C`«±P±
C<cP-Ġ±´±»R*±Ò³S-;Ġ±E-=gC1-7±R-=ÒE=-gC1-7±´±»R*±Ê
RC;"C`«±P±
c9-RQ-±E-6-C--±E-ÒP-Ġ±`,,,Ê³¹CĠ±ÏC-8-\-2-Ê
RC;"C`«±P±E77*±¶C¹±´C=9:

Ã±P¯`dbÊ^06±
Ô»C74±Y=6ĕ±

ģC-:-R--Q-±E--6-C---±E--ÒP-Ġ±`³¹C-Ġ±ÏC-8- \-2- Ê
»C4-Ĕ±[-=-9-ģd--±E-±R-Ġ±´C-=-9-:-c9-Ñ -, P;--C- C-<-:-=-:--
RC;"C`«±P±C<?ĔdVĕ6C

c¯³»b-Q-Ġ±Ïb- R--±ZP-E-»C-7- 4-±Í M±c9-YC--*±Ïb-7-Ò
aC¯R7aZC±E=g±P±E:8*CX1±DC

T c9R-Q-±E6-C-±E-ÒP-Ġ±`³¹CĠ±ÏC-8-\2-Ê
RC;"C`«±P±C<5=9ģd±ER1±ÀR

E=: R±³PR&±

R:¹ E'±Òº¹P

,,\ĕ9Ġ±



YC*±abÒ
a=R==5dC±

ě?±¹b7c9ÀÒR6Ġ±_ R±

ÎÒM±«S&±
_ R±^=0$E7R Ò´C6R4±Ò«Cb±

X1-±DCZ-PÊ ^06±


Ê,





²

¤d9C:ě?±_ »»C4 E6R4¹P$Ê,,,
O;Ê
¤Ñ»P_ RZ1Ê
´C=-9:-4±

E=C7»±´C=9:4±Ê
^7-;- ±ÒÔR--ĕ-- ±ě--?-- ±´C--=-9- :- ĒÑ»P-_- R-Z-1- -Ê
ÔRĕ±
¤Ñ»P_ RZ1Ê

¥_ R±Ó¹ÔQ±
û»C0Ġ±^=0ĕû98Ġ±X1±DCcb¶
a=R==5dC±
«±¹c9DRÊ^06±
¤R:±Ò^=±Ïb »`
E=gC17±´±«±R±Ê
Ê
R±ÒM±Ê
³¹CĠ±dE-;-=--Ġ±´C-C-6±ÒE-=-8-9-Ġ±^7-¹b-7-

´C-=-9-:-]ºd^ P--ÒÐC-:--g±»C-2- `-ě-?--±´C-=-9-:- 
¥E=;7±P±b7±T6;E4hC(±E=PĠ±E=Ò@Ġ±´C4`ě?±

³PC7±ÑQ\2ÒDg±R19EC4±EÒPĠ±`

Z=:ÎC:-4 ±`E-%C;±»C-2 M±Z=:`-ě?±´C-=9:-²
¥´±RgC2±±PC´CR4±

¿b0;Ġ±´C±S-CP=7-±X1±DC-c9DÊ^06±
Dg±R19EC4±EÒPĠ±`,9Ê³¹CĠ±dC<=9

¥Ð±R=2CE794Ġ±ě?±´C=9:¶
¥ËC4 ±´C=9:¹
dE»P;-Ġ±R=E-=P-±´CC-j±»C2- `ě?-±´C=-9:Ê
¥ÀRĠ±ÒECS±»C2 `ÒĒÑ E=;Ġ±»C2 M±
¥»C6±Ò\R'±`ě?±´C=9:Ò
dC<=¯»C/-Ġ±R=E=P-Ġ±E=Ò@-Ġ±´C4`ě?-±´C=9-:¼
¥³R76±ÑQ`wÒÊw¶Êw²Êw´±R=76±
¥¹R±`E%C;±RgC(±`ě?±´C=9:·
¥dĔ±bĠ±´b»C2 `ě?±´C=9:Á
»C2- M±dE»P-;-Ġ±R=-»C-2 M±Z=-:`-ě?-±´C-=-9:-Ô
¥E¹C=±³»b0ě?±´C @C< »C:d±ÒĒÑ E;=Ġ±
»C/Ġ±´C-=9:-4CE-79-4Ġ±C-<bÐC-Cě-?±³¹C-¯´C=9-:Í
`c6-4-ě-?--±³¹C--¯´C-=-9-:-ÐR-=- ,,,³R-7-6-±ÑQ-d-C-<-=-¯
wag±¹?ÎÒM±`@Ġ±ÏC±º¯ě?±¹b7c9ÀÒR6Ġ±_ R±
ÁC--M±ÒÁC--M±c9-³¹C-Ġ±ÑQ-`,P-;--±ÏC-8-\-2-Ê,,
RC;"C`«±P±C<9ÎC'±´C±RĔ±ÒE=Ch±

a=R==5dC±

_ R±«CÒ¹PĕÊ^06±
_»P±a_C
_=7±Ò[CĠ±FC±º¯Ò
ĒÏb R-±[9-R-P-7-X-1±DC-c¯P-<4-
E=9M±^CěCĕ:9Ò
a=R==5dC±
Î EP7-Ġ±´±»R*±Ò¹b-74-±Ã±PA³C-17-±R?-Ê ^06±
wX1±DCÐP`O»C±ģC Ì±»ÒM±ÑQc9ZhbÒĒE9&±
ÒÎb-0-6-±ÏC-8- R-C-;-"C-`«±P-- ±O-;-Ê,,

RQ±ûC±_»Ïb RĠC\ĕ9Ġ±`Ò
ě?±¹b7c9ÀÒR6Ġ±_ R±
³¹CĠ±

ÏC8-dC--±bĕ-ÊÊ;-±c9- R-=5-ĒRC-;-"C-`«±P--±Ê,
 _»Ïb-- R--ĠC-- ,,\ĕ--9- -Ġ±`ÎÒM±«S--&±`,,, P--;- - -±
`ÒP-  R-:-¹ ³R ±Ó¹C-:`d»¹C0-±
¤R:±Ò^=CE794Ġ±¿b0;±

E=: R±³PR&±



´±«±R±ºC-±ÏP`E%C-´C6-C¹b-ÒT9:-9F-±º¯Ò
^=-0-$ÎC--dC-<- ÏC-=-7-±db-:-4-±D- C-*±c9-Db--d--±
D C*±c9-d±E-7-6;-±Eĕ-jE-±R-ÎC:-?a-C=-ÏPÒ¹»±b-Ġ±
RĒ^:4±C<Ô»C&±E-:3M±Òě±b7±c1-7ĖC<ÏC=7-±db:4±
ÔP=<:»±RE2 ±bdb:4±D C*±T9)±
a=R==5dC±
^^06±±Q-dC<-=9¿b-0;-Ġ±´Cb7-49-Z1-Ê ³¹CĠ±
aR¯F$^:-4-Ðb-Òû b-^±QÒdb-:-D C-ĕÒD-±R
ĒC-<-Ðb--S-9-_d--±´C-- ±R-ĠC-±b--b-7-_±º¯Ēa-C--'^:--4-lÒ
E7-94--Ġ±\gC-b±c9-Ē^:-4±C-<-Ô»C&±E-:-3M±Òě-±b-7±c1--7Ė
´C76;CÏ±SC
dCD±R^^0-6±±QdC-<=9¿b-0;Ġ±´C-b74-9Z1-
_±º¯aC--- '^:--4- ÒaR--¯F$^:--4- Ðb--Òû b--^±Q--Ò
E:-3-M±Òě-±b7-±c1--7-ĖC<-Ðb-S-9-_d-±´C-±R-ĠC-±bb-7-
E794Ġ±\-gCb±c9Ò´C7-6;CE7-94Ġ±\gCb-±c9Ē^:4±C<-Ô»C&±
¤`P?±^M]ºÒĒ_<jC0 ±`FCÐ¯^= ±PĠC
D9 P-±b-7´C-P-(±Ò´±P»b--±ÒÎC5-ĔM±E-76-jE-7C-2-Ê
¥RMCd;4Ġ±¼C<&±c9E72Ġ±EC;Ġ±
ERĠ±´C=-C6CÒ´±»C7-4±«C;C-E794-Ġ±´±»±R7±E=ÒR-/Ê
¥E=CĠ±´CC±N;ĖÒR=5±Z
Îb:4Ġ±E-=:=-3;-±¿b0;±c1-7Ėě-9@Ġ±¿C-ĔM±E6-jÊ
´C76;CÏ±S±´C±R±c9Z=b9C<
ÎC:-?-RM±\-94-±º¯ě-=b-:-4-±ě- C-*±Òě-±R-Ġ±ÐR-=-
±QÒĒ´C-7-6-;-CÏ±S--±´±»±R-c9-C-<ÏC-=-7-±_<-=-9-d±E--±R-Ġ±
³¹CĠ±`E-C--±³R7-6-±´C=-1-7-ĠÐb-41--ě=-CĠ±ě--±RĠ±
ÑP4
^^06±±Q-dC<-=9¿b-0;-Ġ±´Cb7-49-Z1-Ê ³¹CĠ±
^:-4-ÒaR-¯F$P-b-Ðb-Òû b-^±Q-Òdb-:-D- C-ĕ-
_d-±´C--- ±R-Ġ±_<--C-<- E--Ò±S-«C--;-±b-- »C--ė_±º¯ĒaC-- '
^:4±C<Ô»C&±E:3M±Òě±b7±c17ĖC<ÏC=7CÐbS9
¤´Cb74±T6c¯]QÐbhR4Ò
^=- ±P--Ġ±^S--;- Ò^=--0-$E--=- ÒR-/- E--- ±R-Ė±b--b--7-_-±º¯Ê
¥_<7¹C;jd³PjRĠ±
R=-Ò³»ÒS\gC-bT9-)±c¯±b¹Ò´±P-;-Ġ±±b-6- ±º¯Ê
¥Eĕ=ĕj
EP-7-³»R--R-=-E-4-6-;-c9-_R-=-5-Ò_<--6-M±b-9-0-±º¯Ê
E=;=lÒ
wdb:4±D C*±ÐR=
a=R==5dC±

R:¹ E'±Òº¹P

¿C(±ÃC27±c¯EC4±´>/;Ġ±^b$
Fb6±E9=0V=0
³¹CĠ±

E9=0-EÒP±_ ¯d²R5-Ġ±];ÓP·b-6²C-c¯ZPÊ,
Ðb-C-7-±`c-ÒM±³¹C-Ġ±d³¹P-*±´C--- @-Ġ±Ò´C-:- C--Ġ±Fb--6-
¿C(±ÃC27±c¯EC´>/;^b$dabĖÐÒº?Ġ±l_»
Ðc9-»b-Q--Ġ±Ðb-C-7- C-dC---±ÒÎÒM±ě-ÒP--&±dC-<-C--=-¹»±b-±Ò
ÌÒP;0-Eb-9:-Ġ±´C- @Ġ±Ò´C:-C-Ġ±Z=E-9=-0]º`c;--
ÌÒP;0±±Q<C^3d±R=P±ÒÃ±P±
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¤E=±Ò«CĠ±ÒÐ¹C4Ġ±ÒEC2±³»±¼Ò
«CĠ±ÃC2
E:=7Ġ±E=R5Ġ±E=C&CE698Ġ±ÎÒM±R¼b±ÓPEP-;Ġ±³»±¼b±
¶»C(C













Ãb:)±

ě:g±P±ě@Ġ±ěPĠ±_= R^MDjC;µ±P¯
ě=hR4±ěPĠ±Ò
³¹CĠ±
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¥wd4/±ÔSRĠ±];9Eb;:Ġ±´C7=±c:Ġ±²C'±Ê
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الجدول " ا "ـ
)المادة (
جدول التقييم الجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
وأصناف الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة2008
)بالدرهم(
 - Iالــميـــزانــــية العامة
الـفـصـل

الـمـادة

بـيــــان الــمـــــــوارد

الفقرة

1.1.0.0.0.02.000

تقديرات سنة 2008

البلط الملكي
0000

الدارة الـعـامة
10

الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات

20

الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة

30

موارد متنوعة

للتذكــرة
100 000
للتذكــرة

مجمـــوع موارد الدارة الـعـامة

100 000

مجمـــوع موارد البلط الملكي

100 000

1.1.0.0.0.06.000

وزارة العدل
3000

القطاع القضائي
10

الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم

48 000 000

20

الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا

40 000 000

30

موارد متنوعة

30 000

مجمـــوع موارد القطاع القضائي

88 030 000

4000

إدارة السجون
10

موارد متنوعة من مصلحة السجون

20

موارد متنوعة

100 000
للتذكــرة

مجمـــوع موارد إدارة السجون

100 000

مجمـــوع موارد وزارة العدل

88 130 000

1.1.0.0.0.07.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
6000

البعثات الدبلوماسية والقنصلية
10

الرسوم القنصلية

220 000 000

20

الرسوم التي يستوفيها العوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملحة والتجارة ومختلف
الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية

95 000

30

موارد متنوعة

2 000 000

مجمـــوع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

222 095 000

مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

222 095 000

1.1.0.0.0.08.000

وزارة الداخلية
0000

الدارة العامة
10

حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام السعار
1

6 000 000

الـفـصـل

الـمـادة

الفقرة

20

3100

بـيــــان الــمـــــــوارد

تقديرات سنة 2008

موارد متنوعة

100 000

مجمـــوع موارد الدارة العامة

6 100 000

الدارة العامة للمن الوطني
300 000

10

التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

20

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة

للتذكــرة

30

موارد متنوعة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني

300 000

مجمـــوع موارد وزارة الداخلية

6 400 000

1.1.0.0.0.11.000

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي
0000

الدارة العامة
10

6100

موارد متنوعة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد الدارة العامة

للتذكــرة

الدارة العامة
10

رسوم التسجيل

للتذكــرة

20

موارد متنوعة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد الدارة العامة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

للتذكــرة

1.1.0.0.0.12.000

وزارة الصحة
0000

الدارة العامة
10

رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي

850 000

20

استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية

1 000 000

30

الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات

500 000

40

موارد متنوعة

700 000

مجمـــوع موارد الدارة العامة

3 050 000

مجمـــوع موارد وزارة الصحة

3 050 000

1.1.0.0.0.13.000

وزارة القتصاد والمالية
0000

الدارة العامة
3 000 000

10

العقوبات والغرامات غير الجبائية

20

المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات الغير المستعملة المرصدة
لشراء السيارات

30

ديون الخزينة المتقادمة

40

القتطاع من نتاج العاب الرهان

50

القتطاع من رهان سباق الخيول والكلب السلوقية

60

مساهمة الجماعات المحلية فى النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة

للتذكــرة
50 000 000
للتذكــرة

2

250 000 000
للتذكــرة

الـفـصـل

الـمـادة

بـيــــان الــمـــــــوارد

الفقرة

تقديرات سنة 2008

70

موارد القسم الميكانوغرافي

80

موارد متنوعة

33 000 000

مجمـــوع موارد الدارة العامة

336 000 000

2000

للتذكــرة

مديرية الشؤون الدارية والعامة
10

3000

موارد متنوعة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والعامة

للتذكــرة

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
10

الرسوم الجمركية

11

رسوم الستيراد

12

القتطاع الجبائي عند الستيراد

للتذكــرة

13

التاوة على استغلل الفوسفاط

للتذكــرة

14

الرسم الموحد

180 000

15

رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك

7 320 000

16

الرسوم القنصلية

17 500 000

17

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

5 000 000

20

الرسوم الداخلية على الستهلك

21

الرسوم المفروضة على الخمور والكحول

252 000 000

22

الرسم المفروض على أنواع الجعة

522 000 000

23

الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا

154 000 000

24

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلة الصناعية

25

الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلتين

26

الرسوم المفروضة على الغشية المطاطية والوعية الهوائية وإطارات العجلت

27

الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة

9 751 000 000

28

الرسم المفروض على التبغ المصنع

6 187 000 000

30

الضريبة على القيمة المضافة

31

الضريبة على القيمة المضافة للستيراد

19 100 000 000

32

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

577 000 000

40

حصيلة المصادرات

26 000 000

50

رسوم المراقبة

11 185 000 000

3

للتذكــرة
15 000 000
للتذكــرة

الـفـصـل

الـمـادة

الفقرة

بـيــــان الــمـــــــوارد

51

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الستيراد والتصدير

12 000 000

52

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الستيراد والتصدير

2 000 000

60

الزيادات المترتبة على السندات القتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير

72 000 000

70

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك و الضرائب
غير المباشرة

82 000 000

80

اتاوي انبوب الغاز

1 492 000 000

90

موارد متنوعة

5 000 000

مجمـــوع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

49 464 000 000

5000

تقديرات سنة 2008

مديرية الضرائب
10

الضرائب المباشرة

11

الضريبة المهنية (الباتانتا(

للتذكــرة

12

ضريبة الرباح المهنية

للتذكــرة

13

الضريبة على الشركات

29 350 000 000

14

الضريبة على الدخل

27 570 000 000

15

القتطاع من المرتبات والجور

للتذكــرة

16

المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الجمالي للشخاص الطبيعيين

للتذكــرة

17

واجب التضامن الوطني

للتذكــرة

18

المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة على الدخل

للتذكــرة

20

رسوم مماثلة

21

الضريبة الحضرية

22

الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات

23

ضريبة نتاج السهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها

للتذكــرة

24

ضريبة الرباح العقارية

للتذكــرة

25

الضريبة على الحاصلت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت

للتذكــرة

26

ضريبة الربح الناتج عن بيع القيم المنقولة

للتذكــرة

27

المساهمة البرائية

للتذكــرة

28

الضريبة المهنية

340 000 000

29

ضريبة السكن

100 000 000

30

الرسوم المفروضة على التبغ

للتذكــرة
42 000 000

للتذكــرة

4

الـفـصـل

الـمـادة

بـيــــان الــمـــــــوارد

الفقرة

تقديرات سنة 2008

15 280 000 000

40

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

50

رسوم التسجيل

51

رسوم نقل الملكية

3 934 000 000

52

الرسوم المفروضة على العقود الخرى

414 000 000

53

الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية

54

الرسوم القضائية

55

الرسوم التوثيقية

56

الرسم المفروض على العقود والتفاقات

57

المساعدة القضائية

58

الرسوم المفروضة على التأمينات

59

رسوم متنوعة وموارد تبعية

60

رسوم التمبر

61

التمبر الفريد والورق المدموغ

555 000 000

62

التمبر على الوامر بالداء

435 000 000

63

بطاقة التعريف

64

جوازات السفر

246 000 000

65

تسجيل الجانب

4 000 000

66

رخص الصيد وحمل السلح

15 000 000

67

التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات

416 000 000

68

رسم التمبر الخاص بسندات الستيراد

20 000 000

69

حصيلة بيع مدونة التسجيل

70

الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية

71

الرسم الساسي ورسم النسخة

80

الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات

81

الزيادة المترتبة عن عدم القرارأوالتأخير أوالنقص في القرار

384 000 000

82

الغرامات المترتبة عن التأخير في الداء

400 000 000

83

الزيادات المترتبة عن التأخير

816 000 000

للتذكــرة
156 000 000
للتذكــرة
592 000 000
للتذكــرة
652 000 000
للتذكــرة

للتذكــرة

للتذكــرة

1 491 000 000

5

الـفـصـل

الـمـادة

بـيــــان الــمـــــــوارد

الفقرة

تقديرات سنة 2008

84

حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية

90

موارد متنوعة و استثنائية

91

موارد جبائية استثنائية

للتذكــرة

92

موارد متنوعة

للتذكــرة

للتذكــرة

83 212 000 000

مجمـــوع موارد مديرية الضرائب

6200

مديرية الخزينة والمالية الخارجية
10

الموارد العادية

11

الموارد التية من بنك المغرب

2 490 500 000

12

الموارد التية من صندوق اليداع والتدبير

600 000 000

13

الموارد التية من مكتب الصرف

للتذكــرة

14

الموارد التية من الصندوق الوطني للقرض الفلحي

للتذكــرة

15

الفوائد المترتبة على توظيف الموال و السلفات

60 964 000

16

فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية

70 000 000

20

حصيلة القتراض

21

القتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الجل

37 023 000 000

22

مقابل قيمة القتراضات الخارجية

9 328 000 000

23

حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الستثمار

للتذكــرة

24

الموارد التية من القرض الجباري

للتذكــرة

30

الهبات و الوصايا

31

هبات

32

القتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التى تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية

40

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للستهلك والدين العائم

50

عمولت على القروض المرجعة

60

عمولت الضمان الخاصة بالقتراضات الداخلية والخارجية

371 065 000

70

الرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية

4 306 000

80

موارد متنوعة

800 000 000

مجمـــوع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية

54 547 835 000

6600

3 200 000 000

600 000 000
للتذكــرة

مديرية المنشآت العامة والخوصصة
10

للتذكــرة

عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة

6

الـفـصـل

الـمـادة

بـيــــان الــمـــــــوارد

الفقرة

11

الموارد التية من المكتب الشريف للفوسفاط

500 000 000

12

الموارد التية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

700 000 000

13

الموارد التية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلت

36 000 000

14

الموارد التية من بريد المغرب

126 000 000

15

الموارد التية من المكتب الوطني للمطارات

100 000 000

16

الموارد التية من الفاعلين العموميين في ميدان السكن

للتذكــرة

17

مساهمة المؤسسات العامة في تحمل تكاليف القتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة

للتذكــرة

18

الموارد التية من المؤسسات العامة الخرى

للتذكــرة

20

الرباح التية من الشركات ذات المساهمة العمومية

21

الرباح التية من اتصالت المغرب

2 000 000 000

22

الرباح التية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

31 000 000

23

الرباح التية من شركة النتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية

24

الرباح التية من شركة استغلل الموانئ

43 000 000

25

الرباح التية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات

56 000 000

26

مساهمة شركات الدولة والشركات التابعةالعامة والشركات المختلطة في تحمل تكاليف القتراض الملقاة على
عاتق الدولة

30

اتاوي احتلل الملك العامة وموارد أخرى

31

أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة الفاعلين في ميدان التصالت

100 000 000

32

اتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات

65 000 000

33

أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ

50 000 000

34

أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن اشارة هيئات اخرى

للتذكــرة

35

الموارد التية من فاعلين في ميدان التصالت

للتذكــرة

36

موارد متنوعة

للتذكــرة

40

حصيلة تفويت مساهمات الدولة

3 000 000 000

مجمـــوع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة

6 807 000 000

6700

للتذكــرة

للتذكــرة

مديرية التأمين والحتياط الجتماعي
10

التاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

20

موارد متنوعة

250 000
للتذكــرة

مجمـــوع موارد مديرية التأمين والحتياط الجتماعي

7000

تقديرات سنة 2008

مديرية الملك المخزنية
7

250 000

الـفـصـل

الـمـادة

بـيــــان الــمـــــــوارد

الفقرة

تقديرات سنة 2008

10

بيع عقارات مخزنية قروية

25 000 000

20

دخول أملك الدولة (اليجار والتكاليف اليجارية الخ(

255 000 000

30

التركات الشاغرة

40

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واليجارات العامة

2 000 000

50

موارد متنوعة

1 000 000

مجمـــوع موارد مديرية الملك المخزنية

283 000 000

مجمـــوع موارد وزارة القتصاد والمالية

194 650 085 000

1.1.0.0.0.14.000

للتذكــرة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
8100

الدارة العامة
700 000

10

رسم وضع الطابع

20

رسم التفتيش

للتذكــرة

30

موارد متنوعة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد الدارة العامة

700 000

مجمـــوع موارد وزارة السياحة والصناعة التقليدية

700 000

1.1.0.0.0.17.000

وزارة التجهيز والنقل
2300

مديرية الشؤون الدارية والقانونية
8 500 000

10

التاوة المفروضة على استخراج المواد

20

التاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العامة

30

التاوة المستحقة على احتلل الملك العامة

2 500 000

40

الموارد التية من المتياز الممنوح لستغلل مياه ولماس ومولي يعقوب وسيدي حرازم

600 000

50

موارد متنوعة

8 000 000

مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والقانونية

19 600 000

4100

للتذكــرة

مديرية الموانىء والملك العامة البحرية
10

رسوم الميناء

11

رسوم الميناء المفروضة على السفن

1 300 000

12

ارشاد البواخر و قطرها

450 000

13

رسوم الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحرية

300 000

14

رسوم الميناء المفروضة على البضائع

3 200 000

20

الرسوم المستوفاة من التفريغ

21

الرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة

250 000

22

الرسوم المستوفاة من تفريغ السماك

3 100 000
8

الـفـصـل

الـمـادة

بـيــــان الــمـــــــوارد

الفقرة

تقديرات سنة 2008

30

القسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير

للتذكــرة

40

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة

للتذكــرة

50

رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء

للتذكــرة

60

الموارد التية من استعمال اللت

70

موارد متنوعة

100 000
للتذكــرة

مجمـــوع موارد مديرية الموانىء والملك العامة البحرية

9000

8 700 000

ميدان النقل
10

الرسوم المستوفاة في المطارات

200 000

20

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

6 000 000

30

موارد متنوعة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد ميدان النقل

6 200 000

مجمـــوع موارد وزارة التجهيز والنقل

34 500 000

1.1.0.0.0.20.000

وزارة الفلحة والصيد البحري
0000

الدارة العامة
600 000

10

موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية

20

المبالغ التي يؤديها الملك أو المستغلون الفلحيون في نطاق قانون الستثمارات الفلحية

30

موارد متنوعة

1 000 000

مجمـــوع موارد الدارة العامة

1 600 000

4300

للتذكــرة

مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش
10

رسوم التحليل بالمختبرات

14 500 000

20

اداء التقييد فى السجل الرسمى لنواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب

5 000 000

30

موارد متنوعة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش

19 500 000

10

موارد مراكز تناسل الخيل

300 000

20

موارد متنوعة

200 000

مجمـــوع موارد مديرية تربية المواشي

500 000

4600

مديرية تربية المواشي

9100

الدارة العامة
10

التاوى المفروضة على المتياز الممنوح لستغلل الماكن المخصصة للصيد داخل الملك العامة البحرية

1 500 000

20

رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد

27 800 000

30

إيتاوات الصيد البحري

28 000 000

40

المساهمة المتعلقة بالصيد البحري

451 800 000

9

الـفـصـل

الـمـادة

بـيــــان الــمـــــــوارد

الفقرة

تقديرات سنة 2008

50

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري

2 500 000

60

موارد متنوعة

7 500 000

مجمـــوع موارد الدارة العامة

519 100 000

مجمـــوع موارد وزارة الفلحة والصيد البحري

540 700 000

1.1.0.0.0.21.000

وزارة الشباب و الرياضة
3000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
10

مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واليواء داخل المراكز والمخيمات

للتذكــرة

20

موارد متنوعة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

للتذكــرة

مجمـــوع موارد وزارة الشباب و الرياضة

للتذكــرة

1.1.0.0.0.27.000

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
0000

الدارة العامة
10

الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الستغلل ورسم نقل ملكية الرخص

4 000 000

20

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات

1 000 000

30

موارد متنوعة

500 000

مجمـــوع موارد الدارة العامة

5 500 000

مجمـــوع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

5 500 000

1.1.0.0.0.28.000

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
0000

الدارة العامة
5 000 000

10

رسم معايرة الموازين والمقاييس

20

الموارد المتعلقة ببراءات الختراع وايداع الرسوم وعلمات الصنع وغيرها

للتذكــرة

30

الـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي

للتذكــرة

40

موارد متنوعة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد الدارة العامة

5 000 000

مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

5 000 000

1.1.0.0.0.34.000

إدارة الدفاع الوطني
0000

الدارة العامة
10

ارجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والمقام في المؤسسات
الستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية

20

موارد متنوعة

للتذكــرة

مجمـــوع موارد الدارة العامة

3 000 000

مجمـــوع موارد إدارة الدفاع الوطني

3 000 000

1.1.0.0.0.45.000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر
0000

3 000 000

الدارة العامة

10

الـفـصـل

الـمـادة

بـيــــان الــمـــــــوارد

الفقرة

تقديرات سنة 2008

10

منتجات الملك الغابوية

3 000 000

20

موارد متنوعة

200 000

مجمـــوع موارد الدارة العامة

3 200 000

مجمـــوع موارد المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

3 200 000

1.1.0.0.0.00.000

إدارات متنوعة
0000

الدارة العامة
10

الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات

12 500 000

20

المسترجعات من الجور والمرتبات

90 000 000

30

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية

800 000

40

مبالغ المساعدة

41

مبالغ المساعدة (التعاون الدولي(

للتذكــرة

42

مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح

للتذكــرة

50

حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الدارات العمومية

للتذكــرة

60

الموارد الستثنائية الشكلية

للتذكــرة

70

ترحيل العتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

للتذكــرة

80

موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات

700 000

90

موارد متنوعة

10 000 000

مجمـــوع موارد الدارة العامة

114 000 000

مجمـــوع موارد إدارات متنوعة

114 000 000

مجموع موارد الميزانية العامة

11

195 676 460 000

 -IIمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الرمز

بيـــان المرافق

موارد سنة 2008

الجزء الول  :موارد الستغلل
الوزير الول

4.1.1.0.0.04.001

الكولف الملكي دار السلم

4.1.1.0.0.04.003

ترشيح المملكة المغربية لحتضان المعرض الدولي لطنجة 2012

23 000 000
23 000 000

مجمـــــــوع
وزارة العدل

4.1.1.0.0.06.001

مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون

5 500 000

4.1.1.0.0.06.002

مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس العلى

900 000
6 400 000

مجمـــــــوع
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

4.1.1.0.0.07.002

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية

4.1.1.0.0.08.001

مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية  -ورديغة

4 200 000

4.1.1.0.0.08.002

مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة  -عبدة

5 000 000

4.1.1.0.0.08.003

مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس  -بولمان

3 000 000

4.1.1.0.0.08.004

مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب  -الشراردة  -بني حسن

4 500 000

4.1.1.0.0.08.005

مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

5 000 000

4.1.1.0.0.08.006

مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم  -السمارة

2 500 000

4.1.1.0.0.08.007

مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون  -بوجدور  -الساقية الحمراء

3 400 000

4.1.1.0.0.08.008

مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش  -تانسيفت  -الحوز

4 000 000

4.1.1.0.0.08.009

مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس  -تافيللت

3 300 000

4.1.1.0.0.08.010

مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية

4 000 000

4.1.1.0.0.08.011

مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب  -الكويرة

1 500 000

4.1.1.0.0.08.012

مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط  -سل  -زمور  -زعير

5 000 000

4.1.1.0.0.08.013

مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس  -ماسة  -درعة

4 500 000

4.1.1.0.0.08.014

مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة  -أزيلل

2 500 000

4.1.1.0.0.08.015

مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة  -تطوان

3 700 000

4.1.1.0.0.08.016

مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة  -الحسيمة  -تاونات

1 900 000

4.1.1.0.0.08.017

الحتفال بالذكرى 1200سنة لتأسيس مدينة فاس

18 000 000
18 000 000

مجمـــــــوع
وزارة الداخلية

-
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الرمز

بيـــان المرافق

موارد سنة 2008
58 000 000

مجمـــــــوع
وزارة التصال

4.1.1.0.0.09.002

المعهد العالي للعلم و التصال

4.1.1.0.0.11.002

قسم التعاون

4.1.1.0.0.11.003

قسم استراتيجيات التكوين

4.1.1.0.0.12.001

المركز الستشفائي القليمي لورززات

6 600 000

4.1.1.0.0.12.002

المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول

5 850 000

4.1.1.0.0.12.003

المركز الستشفائي القليمي لتارودانت

5 600 000

4.1.1.0.0.12.004

المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت

5 000 000

4.1.1.0.0.12.005

المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة

7 400 000

4.1.1.0.0.12.006

المركز الستشفائي القليمي للصويرة

4 700 000

4.1.1.0.0.12.007

المركز الستشفائي القليمي للجديدة

7 500 000

4.1.1.0.0.12.008

المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

10 500 000

4.1.1.0.0.12.009

المركز الستشفائي القليمي لخريبكة

6 700 000

4.1.1.0.0.12.010

المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

9 000 000

4.1.1.0.0.12.012

المركز الستشفائي القليمي لبولمان

2 800 000

4.1.1.0.0.12.013

المركز الستشفائي القليمي لصفرو

2 800 000

4.1.1.0.0.12.014

المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن

11 800 000

4.1.1.0.0.12.015

المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم

5 000 000

4.1.1.0.0.12.016

المركز الستشفائي القليمي لشفشاون

4 500 000

4.1.1.0.0.12.017

المركز الستشفائي القليمي للعرائش

6 400 000

4.1.1.0.0.12.018

المركز الستشفائي القليمي لطنجة

16 000 000

4.1.1.0.0.12.019

المركز الستشفائي القليمي لتطوان

8 100 000

4.1.1.0.0.12.020

المركز الستشفائي القليمي للرشيدية

7 000 000

4.1.1.0.0.12.021

المركز الستشفائي القليمي لفران

2 400 000

4.1.1.0.0.12.022

المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة

5 600 000

4.1.1.0.0.12.023

المركز الستشفائي الجهوي لتازة  -الحسيمة  -تاونات

6 000 000

4.1.1.0.0.12.024

المركز الستشفائي القليمي لتازة

6 400 000

5 500 000
5 500 000

مجمـــــــوع
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

5 000 000
5 000 000

مجمـــــــوع
وزارة الصحة

12

الرمز

بيـــان المرافق

موارد سنة 2008

4.1.1.0.0.12.025

المركز الستشفائي القليمي لفكيك

1 500 000

4.1.1.0.0.12.026

المركز الستشفائي القليمي للناضور

7 200 000

4.1.1.0.0.12.027

المركز الستشفائي القليمي لبركان

2 400 000

4.1.1.0.0.12.028

المركز الستشفائي القليمي لواد الذهب

2 200 000

4.1.1.0.0.12.029

المركز الستشفائي الجهوي للعيون  -بوجدور  -الساقية الحمراء

8 600 000

4.1.1.0.0.12.030

المركز الستشفائي الجهوي لطانطان

6 000 000

4.1.1.0.0.12.031

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل

15 400 000

4.1.1.0.0.12.032

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة

11 900 000

4.1.1.0.0.12.033

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

9 300 000

4.1.1.0.0.12.035

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

12 400 000

4.1.1.0.0.12.036

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

8 100 000

4.1.1.0.0.12.037

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد

9 100 000

4.1.1.0.0.12.038

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

7 200 000

4.1.1.0.0.12.039

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية

5 700 000

4.1.1.0.0.12.040

المركز الستشفائي لعمالة سل

7 500 000

4.1.1.0.0.12.041

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات  -تمارة

3 100 000

4.1.1.0.0.12.042

المركز الستشفائي القليمي للخميسات

7 000 000

4.1.1.0.0.12.044

المركز الستشفائي الجهوي لفاس  -بولمان

12 700 000

4.1.1.0.0.12.045

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس  -تافيللت

13 800 000

4.1.1.0.0.12.046

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

12 300 000

4.1.1.0.0.12.047

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

40 000 000

4.1.1.0.0.12.048

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء

23 000 000

4.1.1.0.0.12.049

المعهد الوطني الصحي

5 000 000

4.1.1.0.0.12.050

المركز الوطني للوقاية من الشعة

2 000 000

4.1.1.0.0.12.051

مديرية الدوية و الصيدلة

3 000 000

4.1.1.0.0.12.052

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة

2 500 000

4.1.1.0.0.12.053

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني

4 800 000

4.1.1.0.0.12.054

المركز الستشفائي القليمي لتاونات

3 200 000

4.1.1.0.0.12.055

المركز الستشفائي لعمالة الرباط

4 900 000

4.1.1.0.0.12.056

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت

2 800 000

4.1.1.0.0.12.057

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها

2 600 000

4.1.1.0.0.12.058

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق

3 400 000
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4.1.1.0.0.12.059

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان

2 100 000

4.1.1.0.0.12.060

المركز الستشفائي القليمي لطاطا

1 650 000

4.1.1.0.0.12.061

المركز الستشفائي القليمي للحوز

2 000 000

4.1.1.0.0.12.062

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة

3 000 000

4.1.1.0.0.12.063

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور

4 000 000

4.1.1.0.0.12.064

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك

4 000 000

4.1.1.0.0.12.065

المركز الستشفائي القليمي لكلميم

4 000 000

4.1.1.0.0.12.066

المركز الستشفائي القليمي للسمارة

4 000 000

4.1.1.0.0.12.067

المركز الستشفائي القليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

6 000 000

4.1.1.0.0.12.068

المركز الستشفائي القليمي للنواصر

4 000 000

4.1.1.0.0.12.069

المركز الستشفائي القليمي لزيلل

4 000 000

4.1.1.0.0.12.070

المركز الستشفائي القليمي للحاجب

4 000 000

4.1.1.0.0.12.071

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق

4 000 000

4.1.1.0.0.12.072

المعهد الوطني للدارة الصحية

4 000 000

4.1.1.0.0.13.003

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

500 000

4.1.1.0.0.13.005

الخزينة العامة للمملكة

43 000 000

4.1.1.0.0.13.006

القسم الداري

-

4.1.1.0.0.13.007

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

-

4.1.1.0.0.14.001

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

8 862 000

4.1.1.0.0.14.002

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -المحمدية

3 114 000

4.1.1.0.0.14.003

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -أكادير

2 897 000

4.1.1.0.0.14.004

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة

2 457 000

4.1.1.0.0.14.005

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -أرفود

2 116 000

4.1.1.0.0.14.006

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -فاس

2 196 000

4.1.1.0.0.14.007

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -مراكش

2 639 000

4.1.1.0.0.14.008

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -ورززات

1 956 000

4.1.1.0.0.14.009

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -السعيدية

2 113 000

4.1.1.0.0.14.010

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -سل

3 012 000

465 000 000

مجمـــــــوع
وزارة القتصاد والمالية

43 500 000

مجمـــــــوع
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
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4.1.1.0.0.14.011

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -طنجة

1 460 000

4.1.1.0.0.14.012

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -أصيل

1 945 000

4.1.1.0.0.14.013

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -بن سليمان

2 202 000

4.1.1.0.0.14.014

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -الدارالبيضاء

1 875 000

4.1.1.0.0.14.015

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة -الرباط

1 526 000

4.1.1.0.0.14.016

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

2 362 000

4.1.1.0.0.14.017

قسم خريطة التكوين المهني

4.1.1.0.0.16.001

مديرية المطبعة الرسمية

4.1.1.0.0.17.002

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية

4 000 000

4.1.1.0.0.17.003

قسم الصيانة والستغلل والسلمة الطرقية

4 500 000

4.1.1.0.0.17.004

مصلحة السوقيات و المعدات -فاس

10 200 000

4.1.1.0.0.17.005

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط

9 000 000

4.1.1.0.0.17.006

مصلحة السوقيات و المعدات  -مراكش

9 500 000

4.1.1.0.0.17.007

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس

6 500 000

4.1.1.0.0.17.008

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة

5 400 000

4.1.1.0.0.17.009

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء

7 400 000

4.1.1.0.0.17.010

مصلحة السوقيات و المعدات -أكادير

11 000 000

4.1.1.0.0.17.011

مصلحة التكوين على الليات و إصلح الطرق

5 000 000

4.1.1.0.0.17.012

المعهد العالي للدراسات البحرية

6 000 000

4.1.1.0.0.17.013

مديرية سلمة النقل عبرالطرق

30 000 000

4.1.1.0.0.17.014

مصلحة التكوين المستمر

1 300 000

4.1.1.0.0.17.015

مديرية الطيران المدني

8 000 000

4.1.1.0.0.17.016

مديرية التجهيزات العامة

2 500 000

4.1.1.0.0.20.001

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي ببوقنادل  -سل

2 150 000

4.1.1.0.0.20.002

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  -إقليم القنيطرة

2 680 000

4.1.1.0.0.20.003

المعهد التقني الفلحي بالشاوية

1 670 000

42 732 000

مجمـــــــوع
المانة العامة للحكومة

9 800 000
9 800 000

مجمـــــــوع
وزارة التجهيز والنقل

120 300 000

مجمـــــــوع
وزارة الفلحة والصيد البحري
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4.1.1.0.0.20.004

المعهد التقني الفلحي بتيفلت

1 750 000

4.1.1.0.0.20.005

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر

1 170 000

4.1.1.0.0.20.006

المدرسة الفلحية بتمارة

2 080 000

4.1.1.0.0.20.007

قسم المحافظة على الثروات السمكية

16 500 000

4.1.1.0.0.20.008

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة

3 100 000

4.1.1.0.0.20.009

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي

3 820 000

4.1.1.0.0.20.010

المعهد العالي للصيد البحري

5 600 000

4.1.1.0.0.20.011

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان

3 900 000

4.1.1.0.0.20.012

مركز التاهيل المهني البحري -العرائش

3 150 000

4.1.1.0.0.20.013

معهد التكنولوجيا الصيد البحري -العيون

3 170 000

4.1.1.0.0.20.014

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

4.1.1.0.0.21.001

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

13 000 000

4.1.1.0.0.21.002

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط

5 300 000

4.1.1.0.0.21.003

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط

12 000 000

4.1.1.0.0.21.005

المركب الرياضي لفاس

2 000 000

4.1.1.0.0.21.006

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية

1 000 000

4.1.1.0.0.21.007

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

5 000 000

4.1.1.0.0.23.001

قسم الحج و الشؤون الجتماعية

4.1.1.0.0.27.001

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة

2 840 000

4.1.1.0.0.27.002

مدرسة المعادن مراكش

3 622 000

4.1.1.0.0.27.003

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء

45 000 000

4.1.1.0.0.27.004

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

1 800 000

4.1.1.0.0.28.001

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط

50 740 000

مجمـــــــوع
وزارة الشباب و الرياضة

38 300 000

مجمـــــــوع
وزارة الوقاف والشؤون السلمية

14 000 000
14 000 000

مجمـــــــوع
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

53 262 000

مجمـــــــوع
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

36 625 000
36 625 000

مجمـــــــوع
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وزارة الثقافة

4.1.1.0.0.29.001

مطبعة دار المناهل

4.1.1.0.0.30.001

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

11 000 000

4.1.1.0.0.30.002

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

3 000 000

4.1.1.0.0.31.003

قسم حوادث الشغل

4.1.1.0.0.33.001

المدرسة الوطنية للدارة

4.1.1.0.0.34.001

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد

11 681 000

4.1.1.0.0.34.002

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

155 000 000

4.1.1.0.0.34.003

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

37 000 000

4.1.1.0.0.34.004

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس

32 000 000

4.1.1.0.0.34.005

المستشفى العسكري بالعيون

5 300 000

4.1.1.0.0.34.006

المستشفى العسكري بالداخلة

3 000 000

4.1.1.0.0.34.007

المستشفى العسكري بكلميم

2 200 000

4.1.1.0.0.34.008

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

3 000 000

4.1.1.0.0.42.001

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي

14 764 000

4.1.1.0.0.42.002

المركز الوطني للتوثيق

3 500 000

4.1.1.0.0.42.003

مدرسة علوم العلم

3 867 000

4.1.1.0.0.45.001

الحديقة الوطنية للحيوانات

3 700 000

4.1.1.0.0.45.002

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

24 874 000

4.1.1.0.0.45.003

المنتزه الوطني لسوس ماسة

1 971 000
1 971 000

مجمـــــــوع
وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

14 000 000

مجمـــــــوع
وزارة التشغيل و التكوين المهني

60 000 000
60 000 000

مجمـــــــوع
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

4 420 000
4 420 000

مجمـــــــوع
إدارة الدفاع الوطني

249 181 000

مجمـــــــوع
المندوبية السامية للتخطيط

22 131 000

مجمـــــــوع
المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر
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28 574 000

مجمـــــــوع
وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن

4.1.1.0.0.48.001

-

مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة
مجمـــــــوع

1 370 436 000

مجموع مــوارد الستغلل
الجزء الثاني  :موارد الستثمار
الوزير الول

4.1.2.0.0.04.001

الكولف الملكي دار السلم

-

4.1.2.0.0.04.003

ترشيح المملكة المغربية لحتضان المعرض الدولي لطنجة 2012

-

مجمـــــــوع

وزارة العدل

4.1.2.0.0.06.001

مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون

-

4.1.2.0.0.06.002

مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس العلى

-

مجمـــــــوع

-

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

4.1.2.0.0.07.002

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية

4.1.2.0.0.08.001

مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية  -ورديغة

-

4.1.2.0.0.08.002

مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة  -عبدة

-

4.1.2.0.0.08.003

مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس  -بولمان

-

4.1.2.0.0.08.004

مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب  -الشراردة  -بني حسن

-

4.1.2.0.0.08.005

مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

-

4.1.2.0.0.08.006

مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم  -السمارة

-

4.1.2.0.0.08.007

مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون  -بوجدور  -الساقية الحمراء

-

4.1.2.0.0.08.008

مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش  -تانسيفت  -الحوز

-

4.1.2.0.0.08.009

مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس  -تافيللت

-

4.1.2.0.0.08.010

مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية

-

4.1.2.0.0.08.011

مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب  -الكويرة

-

4.1.2.0.0.08.012

مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط  -سل  -زمور  -زعير

-

4.1.2.0.0.08.013

مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس  -ماسة  -درعة

-

4.1.2.0.0.08.014

مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة  -أزيلل

-

مجمـــــــوع

وزارة الداخلية
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4.1.2.0.0.08.015

مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة  -تطوان

-

4.1.2.0.0.08.016

مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة  -الحسيمة  -تاونات

-

4.1.2.0.0.08.017

الحتفال بالذكرى 1200سنة لتأسيس مدينة فاس

-

مجمـــــــوع

وزارة التصال

4.1.2.0.0.09.002

المعهد العالي للعلم و التصال

4.1.2.0.0.11.002

قسم التعاون

-

4.1.2.0.0.11.003

قسم استراتيجيات التكوين

-

4.1.2.0.0.12.001

المركز الستشفائي القليمي لورززات

-

4.1.2.0.0.12.002

المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول

-

4.1.2.0.0.12.003

المركز الستشفائي القليمي لتارودانت

-

4.1.2.0.0.12.004

المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت

-

4.1.2.0.0.12.005

المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة

-

4.1.2.0.0.12.006

المركز الستشفائي القليمي للصويرة

-

4.1.2.0.0.12.007

المركز الستشفائي القليمي للجديدة

-

4.1.2.0.0.12.008

المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

-

4.1.2.0.0.12.009

المركز الستشفائي القليمي لخريبكة

-

4.1.2.0.0.12.010

المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

-

4.1.2.0.0.12.012

المركز الستشفائي القليمي لبولمان

-

4.1.2.0.0.12.013

المركز الستشفائي القليمي لصفرو

-

4.1.2.0.0.12.014

المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن

-

4.1.2.0.0.12.015

المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم

-

4.1.2.0.0.12.016

المركز الستشفائي القليمي لشفشاون

-

4.1.2.0.0.12.017

المركز الستشفائي القليمي للعرائش

-

4.1.2.0.0.12.018

المركز الستشفائي القليمي لطنجة

-

4.1.2.0.0.12.019

المركز الستشفائي القليمي لتطوان

-

4.1.2.0.0.12.020

المركز الستشفائي القليمي للرشيدية

-

4.1.2.0.0.12.021

المركز الستشفائي القليمي لفران

-

3 478 000
3 478 000

مجمـــــــوع
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

مجمـــــــوع

وزارة الصحة
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4.1.2.0.0.12.022

المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة

-

4.1.2.0.0.12.023

المركز الستشفائي الجهوي لتازة  -الحسيمة  -تاونات

-

4.1.2.0.0.12.024

المركز الستشفائي القليمي لتازة

-

4.1.2.0.0.12.025

المركز الستشفائي القليمي لفكيك

-

4.1.2.0.0.12.026

المركز الستشفائي القليمي للناضور

-

4.1.2.0.0.12.027

المركز الستشفائي القليمي لبركان

-

4.1.2.0.0.12.028

المركز الستشفائي القليمي لواد الذهب

-

4.1.2.0.0.12.029

المركز الستشفائي الجهوي للعيون  -بوجدور  -الساقية الحمراء

-

4.1.2.0.0.12.030

المركز الستشفائي الجهوي لطانطان

-

4.1.2.0.0.12.031

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل

-

4.1.2.0.0.12.032

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة

-

4.1.2.0.0.12.033

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

-

4.1.2.0.0.12.035

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

-

4.1.2.0.0.12.036

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

-

4.1.2.0.0.12.037

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد

-

4.1.2.0.0.12.038

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

-

4.1.2.0.0.12.039

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية

-

4.1.2.0.0.12.040

المركز الستشفائي لعمالة سل

-

4.1.2.0.0.12.041

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات  -تمارة

-

4.1.2.0.0.12.042

المركز الستشفائي القليمي للخميسات

-

4.1.2.0.0.12.044

المركز الستشفائي الجهوي لفاس  -بولمان

-

4.1.2.0.0.12.045

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس  -تافيللت

-

4.1.2.0.0.12.046

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

-

4.1.2.0.0.12.047

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

4.1.2.0.0.12.048

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء

4.1.2.0.0.12.049

المعهد الوطني الصحي

6 000 000

4.1.2.0.0.12.050

المركز الوطني للوقاية من الشعة

1 000 000

4.1.2.0.0.12.051

مديرية الدوية و الصيدلة

2 000 000

4.1.2.0.0.12.052

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة

-

4.1.2.0.0.12.053

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني

-

4.1.2.0.0.12.054

المركز الستشفائي القليمي لتاونات

-

4.1.2.0.0.12.055

المركز الستشفائي لعمالة الرباط

-

5 500 000
-
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4.1.2.0.0.12.056

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت

-

4.1.2.0.0.12.057

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها

-

4.1.2.0.0.12.058

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق

-

4.1.2.0.0.12.059

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان

-

4.1.2.0.0.12.060

المركز الستشفائي القليمي لطاطا

-

4.1.2.0.0.12.061

المركز الستشفائي القليمي للحوز

-

4.1.2.0.0.12.062

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة

-

4.1.2.0.0.12.063

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور

-

4.1.2.0.0.12.064

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك

-

4.1.2.0.0.12.065

المركز الستشفائي القليمي لكلميم

-

4.1.2.0.0.12.066

المركز الستشفائي القليمي للسمارة

-

4.1.2.0.0.12.067

المركز الستشفائي القليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

-

4.1.2.0.0.12.068

المركز الستشفائي القليمي للنواصر

-

4.1.2.0.0.12.069

المركز الستشفائي القليمي لزيلل

-

4.1.2.0.0.12.070

المركز الستشفائي القليمي للحاجب

-

4.1.2.0.0.12.071

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق

-

4.1.2.0.0.12.072

المعهد الوطني للدارة الصحية

-

4.1.2.0.0.13.003

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

4.1.2.0.0.13.005

الخزينة العامة للمملكة

4.1.2.0.0.13.006

القسم الداري

4.1.2.0.0.13.007

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

4.1.2.0.0.14.001

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

4 100 000

4.1.2.0.0.14.002

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -المحمدية

250 000

4.1.2.0.0.14.003

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -أكادير

200 000

4.1.2.0.0.14.004

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة

250 000

4.1.2.0.0.14.005

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -أرفود

250 000

4.1.2.0.0.14.006

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -فاس

200 000

4.1.2.0.0.14.007

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -مراكش

335 000

14 500 000

مجمـــــــوع
وزارة القتصاد والمالية

8 000 000
5 000 000
13 000 000

مجمـــــــوع
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
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4.1.2.0.0.14.008

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -ورززات

250 000

4.1.2.0.0.14.009

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -السعيدية

250 000

4.1.2.0.0.14.010

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -سل

250 000

4.1.2.0.0.14.011

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -طنجة

250 000

4.1.2.0.0.14.012

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -أصيل

200 000

4.1.2.0.0.14.013

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -بن سليمان

250 000

4.1.2.0.0.14.014

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -الدارالبيضاء

200 000

4.1.2.0.0.14.015

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة -الرباط

1 900 000

4.1.2.0.0.14.016

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

200 000

4.1.2.0.0.14.017

قسم خريطة التكوين المهني

4.1.2.0.0.16.001

مديرية المطبعة الرسمية

4.1.2.0.0.17.002

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية

6 000 000

4.1.2.0.0.17.003

قسم الصيانة والستغلل والسلمة الطرقية

700 000

4.1.2.0.0.17.004

مصلحة السوقيات و المعدات -فاس

800 000

4.1.2.0.0.17.005

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط

1 000 000

4.1.2.0.0.17.006

مصلحة السوقيات و المعدات  -مراكش

3 000 000

4.1.2.0.0.17.007

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس

1 500 000

4.1.2.0.0.17.008

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة

600 000

4.1.2.0.0.17.009

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء

600 000

4.1.2.0.0.17.010

مصلحة السوقيات و المعدات -أكادير

4 000 000

4.1.2.0.0.17.011

مصلحة التكوين على الليات و إصلح الطرق

500 000

4.1.2.0.0.17.012

المعهد العالي للدراسات البحرية

2 000 000

4.1.2.0.0.17.013

مديرية سلمة النقل عبرالطرق

150 000 000

4.1.2.0.0.17.014

مصلحة التكوين المستمر

4.1.2.0.0.17.015

مديرية الطيران المدني

4.1.2.0.0.17.016

مديرية التجهيزات العامة

9 335 000

مجمـــــــوع
المانة العامة للحكومة

مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل

22 000 000
192 700 000

مجمـــــــوع
وزارة الفلحة والصيد البحري
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4.1.2.0.0.20.001

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي ببوقنادل  -سل

-

4.1.2.0.0.20.002

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  -إقليم القنيطرة

-

4.1.2.0.0.20.003

المعهد التقني الفلحي بالشاوية

-

4.1.2.0.0.20.004

المعهد التقني الفلحي بتيفلت

-

4.1.2.0.0.20.005

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر

-

4.1.2.0.0.20.006

المدرسة الفلحية بتمارة

-

4.1.2.0.0.20.007

قسم المحافظة على الثروات السمكية

3 700 000

4.1.2.0.0.20.008

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة

390 000

4.1.2.0.0.20.009

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي

590 000

4.1.2.0.0.20.010

المعهد العالي للصيد البحري

890 000

4.1.2.0.0.20.011

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان

990 000

4.1.2.0.0.20.012

مركز التاهيل المهني البحري -العرائش

590 000

4.1.2.0.0.20.013

معهد التكنولوجيا الصيد البحري -العيون

690 000

4.1.2.0.0.20.014

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

4.1.2.0.0.21.001

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

-

4.1.2.0.0.21.002

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط

-

4.1.2.0.0.21.003

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط

-

4.1.2.0.0.21.005

المركب الرياضي لفاس

-

4.1.2.0.0.21.006

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية

-

4.1.2.0.0.21.007

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

-

4.1.2.0.0.23.001

قسم الحج و الشؤون الجتماعية

4.1.2.0.0.27.001

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة

190 000

4.1.2.0.0.27.002

مدرسة المعادن مراكش

380 000

4.1.2.0.0.27.003

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء

30 000 000

4.1.2.0.0.27.004

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

7 840 000

مجمـــــــوع
وزارة الشباب و الرياضة

مجمـــــــوع

-

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

مجمـــــــوع

-

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

30 570 000

مجمـــــــوع
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وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

4.1.2.0.0.28.001

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط

4.1.2.0.0.29.001

مطبعة دار المناهل

4.1.2.0.0.30.001

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

4 500 000

4.1.2.0.0.30.002

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

1 500 000

4.1.2.0.0.31.003

قسم حوادث الشغل

4.1.2.0.0.33.001

المدرسة الوطنية للدارة

4.1.2.0.0.34.001

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد

4.1.2.0.0.34.002

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

-

4.1.2.0.0.34.003

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

-

4.1.2.0.0.34.004

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس

-

4.1.2.0.0.34.005

المستشفى العسكري بالعيون

-

4.1.2.0.0.34.006

المستشفى العسكري بالداخلة

-

4.1.2.0.0.34.007

المستشفى العسكري بكلميم

-

4.1.2.0.0.34.008

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

-

4.1.2.0.0.42.001

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي

7 500 000

4.1.2.0.0.42.002

المركز الوطني للتوثيق

7 000 000

4.1.2.0.0.42.003

مدرسة علوم العلم

1 200 000

900 000
900 000

مجمـــــــوع
وزارة الثقافة

مجمـــــــوع

-

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

6 000 000

مجمـــــــوع
وزارة التشغيل و التكوين المهني

مجمـــــــوع

-

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

1 000 000
1 000 000

مجمـــــــوع
إدارة الدفاع الوطني

2 000 000

2 000 000

مجمـــــــوع
المندوبية السامية للتخطيط

15 700 000

مجمـــــــوع
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المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

4.1.2.0.0.45.001

الحديقة الوطنية للحيوانات

4.1.2.0.0.45.002

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

-

4.1.2.0.0.45.003

المنتزه الوطني لسوس ماسة

-

4.1.2.0.0.48.001

مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

400 000

400 000

مجمـــــــوع
وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن

-

مجمـــــــوع

297 423 000

مجموع مــوارد الستثمار

1 667 859 000

مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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 -IIIالحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة
)بالدرهم(
بيـــــان الحســـــــــــابات

الرقــم

موارد سنة 2008

-3.1الحسابات المرصدة لمور خصوصية
3.1.0.0.1.00.001

الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل

90 000 000

3.1.0.0.1.00.003

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية

5 000 000

3.1.0.0.1.00.004

صندوق محاربة آثار الجفاف

3.1.0.0.1.00.005

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

140 000 000

3.1.0.0.1.00.006

صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن

400 000 000

3.1.0.0.1.04.002

صندوق التنمية القروية

300 000 000

3.1.0.0.1.04.003

صندوق إنعاش الستثمارات

3.1.0.0.1.04.005

صندوق الخدمة الساسية للمواصلت

300 000 000

3.1.0.0.1.04.006

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

2 000 000 000

3.1.0.0.1.06.003

الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون

350 000 000

3.1.0.0.1.08.003

الصندوق الخاص بانقاذ مدينة فاس

3.1.0.0.1.08.004

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

14 981 571 000

3.1.0.0.1.08.005

الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية

180 000 000

3.1.0.0.1.08.006

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

574 949 000

3.1.0.0.1.08.007

صندوق الموازنة و التنمية الجهوية

3.1.0.0.1.08.008

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

566 500 000

3.1.0.0.1.08.009

صندوق الدعم لفائدة المن الوطني

10 000 000

3.1.0.0.1.08.010

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية

210 000 000

3.1.0.0.1.08.011

صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة

350 000 000

3.1.0.0.1.09.002

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

270 000 000

3.1.0.0.1.11.001

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية

للتذكـرة

للتذكـرة

للتذكـرة

للتذكـرة

للتذكـرة
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3.1.0.0.1.12.001

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

560 000 000

3.1.0.0.1.13.003

الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة

950 000 000

3.1.0.0.1.13.004

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

100 000 000

3.1.0.0.1.13.005

صندوق التبغ لمنح المساعدات

70 000 000

3.1.0.0.1.13.006

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين

16 000 000

3.1.0.0.1.13.008

مرصدات المصالح المالية

320 000 000

3.1.0.0.1.13.009

صندوق الصلح الزراعي

10 000 000

3.1.0.0.1.13.012

الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية

للتذكـرة

3.1.0.0.1.13.017

الصندوق الخاص بالزكاة

للتذكـرة

3.1.0.0.1.13.018

صندوق تضامن مؤسسات التأمين

703 500 000

3.1.0.0.1.13.019

صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع

850 000 000

3.1.0.0.1.13.020

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

300 000 000

3.1.0.0.1.13.021

صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية

1 000 000 000

3.1.0.0.1.17.001

الصندوق الخاص بالطرق

2 000 000 000

3.1.0.0.1.17.003

صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي

16 000 000

3.1.0.0.1.20.005

صندوق التنمية الفلحية

687 000 000

3.1.0.0.1.21.001

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

430 000 000

3.1.0.0.1.27.001

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

150 000 000

3.1.0.0.1.27.002

الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة

300 000 000

3.1.0.0.1.29.001

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

20 000 000

3.1.0.0.1.30.002

صندوق التضامن للسكنى

1 400 000 000

3.1.0.0.1.33.001

صندوق تحديث الدارة العمومية

10 000 000

3.1.0.0.1.34.001

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم

للتذكـرة

3.1.0.0.1.34.002

صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

للتذكـرة
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3.1.0.0.1.45.001

الصندوق الوطني الغابوي

272 000 000

3.1.0.0.1.45.003

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

14 000 000

30 906 520 000

مجموع موارد الحسابات المرصدة لمور خصوصية

-3.4حسابات النخراط في الهيئات الدولية
3.1.0.0.4.13.021

حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس

للتذكـرة

3.1.0.0.4.13.022

حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية

للتذكـرة

3.1.0.0.4.13.023

حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف

للتذكـرة

للتذكـرة

مجموع موارد حسابات النخراط في الهيئات الدولية

-3.5حسابات العمليات النقدية
3.1.0.0.5.13.001

فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية

للتذكـرة

3.1.0.0.5.13.003

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية

للتذكـرة

للتذكـرة

مجموع موارد حسابات العمليات النقدية

-3.7حسابات القروض
3.1.0.0.7.13.004

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلحية

للتذكـرة

3.1.0.0.7.13.005

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

للتذكـرة

3.1.0.0.7.13.008

القروض الممنوحة لدول أجنبية

للتذكـرة

3.1.0.0.7.13.017

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدارالبيضاء

3 599 000

3.1.0.0.7.13.019

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين

1 667 000

3.1.0.0.7.13.020

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

15 090 000

3.1.0.0.7.13.054

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

4 022 000

3.1.0.0.7.13.058

تحويل لفائدة مقاولت القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلت الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الجنبية
والمؤسسات الدولية

2 479 000

3.1.0.0.7.13.059

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير

1 667 000

3.1.0.0.7.13.063

القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء

18 018 000

3.1.0.0.7.13.064

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية

254 718 000

3.1.0.0.7.13.065

القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الراضي و السكان

37 164 000
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338 424 000

مجموع موارد حسابات القروض

-3.8حسابات التسبيقات
333 000

3.1.0.0.8.13.005

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للنماء القتصادي

3.1.0.0.8.13.008

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلحية

للتذكـرة

3.1.0.0.8.13.013

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي

للتذكـرة

3.1.0.0.8.13.014

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلل المعادن بالريف

للتذكـرة

333 000

مجموع موارد حسابات التسبيقات

-3.9حسابات النفقات من المخصصات
3.1.0.0.9.04.001

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

للتذكـرة

3.1.0.0.9.04.002

النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية

للتذكـرة

3.1.0.0.9.08.001

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها

80 000 000

3.1.0.0.9.13.003

مساهمات الدولة في مختلف الشركات

3.1.0.0.9.34.001

اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية

3.1.0.0.9.34.002

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق

3.1.0.0.9.42.001

الصندوق الخاص بالعلقات العامة

للتذكـرة
10 200 000 000
للتذكـرة
500 000

10 280 500 000

مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

41 525 777 000

مجموع موارد الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة
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الجدول " ب "ـ
)المادة (
الباب الول
التوزيع على القطاعات الوزارية و الفصول للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسييرالخاصة
بالميزانية العامة لسنة2008
)بالدرهم(

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الـفــصــــــول

العتمادات
لسنة 2008

جللة الملك

1.2.1.1.0.01.000

 -القوائم المدنية.....................................................................................................................

26 292 000

1.2.1.2.0.01.000

 -مخصصات السيادة..............................................................................................................

517 164 000

البلط الملكي

1.2.1.1.0.02.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

390 421 000

1.2.1.2.0.02.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

1 491 740 000

مجلس النواب

1.2.1.1.0.03.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

210 562 000

1.2.1.2.0.03.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

40 851 000

مجلس المستشارين

1.2.1.1.0.43.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

174 581 000

1.2.1.2.0.43.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

21 379 000

الوزير الول

1.2.1.1.0.04.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

55 687 000

1.2.1.2.0.04.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

291 114 000

المحاكم المالية

1.2.1.1.0.05.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

62 778 000

1.2.1.2.0.05.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

21 809 000

وزارة العدل

1.2.1.1.0.06.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

2 059 567 000

1.2.1.2.0.06.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

419 600 000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

1.2.1.1.0.07.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

1 058 133 000

1.2.1.2.0.07.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

431 274 000

1

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الـفــصــــــول

العتمادات
لسنة 2008

وزارة الداخلية

1.2.1.1.0.08.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

8 288 567 000

1.2.1.2.0.08.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

2 414 415 000

وزارة التصال

1.2.1.1.0.09.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

54 951 000

1.2.1.2.0.09.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

269 968 000

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

1.2.1.1.0.11.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

31 228 684 000

1.2.1.2.0.11.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

3 269 429 000

وزارة الصحة

1.2.1.1.0.12.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

4 386 994 000

1.2.1.2.0.12.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

2 440 732 000

وزارة القتصاد والمالية

1.2.1.1.0.13.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

1 599 432 000

1.2.1.2.0.13.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

254 000 000

1.2.1.3.0.13.000

 -التكاليف المشتركة..............................................................................................................

34 012 000 000

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

1.2.1.1.0.14.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

216 177 000

1.2.1.2.0.14.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

114 578 000

المانة العامة للحكومة

1.2.1.1.0.16.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

37 339 000

1.2.1.2.0.16.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

6 738 000

وزارة التجهيز والنقل

1.2.1.1.0.17.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

611 564 000

1.2.1.2.0.17.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

115 400 000

وزارة الفلحة والصيد البحري

1.2.1.1.0.20.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

818 405 000

1.2.1.2.0.20.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

1 061 241 000

وزارة الشباب و الرياضة

1.2.1.1.0.21.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

344 594 000

1.2.1.2.0.21.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

120 868 000

2

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الـفــصــــــول

العتمادات
لسنة 2008

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

1.2.1.1.0.23.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

133 895 000

1.2.1.2.0.23.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

761 000 000

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالشؤون القتصادية والعامة

1.2.1.1.0.24.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

22 198 000

1.2.1.2.0.24.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

20 391 000

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

1.2.1.1.0.27.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

401 346 000

1.2.1.2.0.27.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

144 191 000

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

1.2.1.1.0.28.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

115 407 000

1.2.1.2.0.28.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

63 591 000

وزارة الثقافة

1.2.1.1.0.29.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

146 446 000

1.2.1.2.0.29.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

84 613 000

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

1.2.1.1.0.30.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

215 323 000

1.2.1.2.0.30.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

306 230 000

وزارة التشغيل و التكوين المهني

1.2.1.1.0.31.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

154 511 000

1.2.1.2.0.31.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

354 623 000

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان

1.2.1.1.0.32.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

14 579 000

1.2.1.2.0.32.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

4 317 000

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

1.2.1.1.0.33.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

44 685 000

1.2.1.2.0.33.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

14 040 000

إدارة الدفاع الوطني

1.2.1.1.0.34.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

13 456 047 000

1.2.1.2.0.34.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

4 509 043 000

3

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الـفــصــــــول

العتمادات
لسنة 2008

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

1.2.1.1.0.35.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

40 769 000

1.2.1.2.0.35.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

44 944 000

1.2.1.4.0.36.000

 -النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية....................................................................................

3 160 000 000

وزارة التجارة الخارجية

1.2.1.1.0.37.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

20 452 000

1.2.1.2.0.37.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

11 462 000

المندوبية السامية للتخطيط

1.2.1.1.0.42.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

197 905 000

1.2.1.2.0.42.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

79 174 000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

1.2.1.1.0.45.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

333 930 000

1.2.1.2.0.45.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

40 956 000

وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن

1.2.1.1.0.48.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

33 979 000

1.2.1.2.0.48.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

256 240 000

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

1.2.1.1.0.50.000

 -الموظفون و العوان............................................................................................................

3 800 000

1.2.1.2.0.50.000

 -المعدات والنفقات المختلفة......................................................................................................

164 520 000
124 293 635 000

مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة

4

الجدول " ج "ـ
)المادة (
الباب الثاني
التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات
الستثمارالخاصة بالميزانية العامة لسنة 2008
)بالدرهم(

الـفــصــــــول

اعتمادات الداء
لسنة 2008

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

1.2.2.0.0.02.000

البلط الملكي

1.2.2.0.0.43.000

مجلس المستشارين

1.2.2.0.0.04.000

الوزير الول

300 000 000

اعتمادات اللتزام
في سنة  2009و
ما يليها

المجموع

131 608 000

-

131 608 000

-

-

-

-

300 000 000

1.2.2.0.0.05.000

المحاكم المالية

30 645 000

12 000 000

42 645 000

1.2.2.0.0.06.000

وزارة العدل

334 113 000

180 000 000

514 113 000

1.2.2.0.0.07.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

90 138 000

1.2.2.0.0.08.000

وزارة الداخلية

2 366 357 000

1.2.2.0.0.09.000

وزارة التصال

430 915 000

607 000 000
-

90 138 000
2 973 357 000
430 915 000

1.2.2.0.0.11.000

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

2 931 698 000

1 774 000 000

4 705 698 000

1.2.2.0.0.12.000

وزارة الصحة

1 311 818 000

1 000 000 000

2 311 818 000

1.2.2.0.0.13.000

وزارة القتصاد والمالية

310 784 000

314 000 000

624 784 000

1.2.2.3.0.13.000

وزارة القتصاد والمالية  -التكاليف المشتركة

11 440 312 000

1.2.2.0.0.14.000

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

677 625 000

1.2.2.0.0.16.000

المانة العامة للحكومة

12 663 000

70 000 000
-

11 440 312 000
747 625 000
12 663 000

1.2.2.0.0.17.000

وزارة التجهيز والنقل

3 834 800 000

2 795 000 000

6 629 800 000

1.2.2.0.0.20.000

وزارة الفلحة والصيد البحري

1 726 946 000

1 390 000 000

3 116 946 000

1.2.2.0.0.21.000

وزارة الشباب و الرياضة

564 495 000

128 180 000

692 675 000

1.2.2.0.0.23.000

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

442 000 000

50 000 000

492 000 000

1.2.2.0.0.24.000

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالشؤون القتصادية والعامة

1 938 000

1 000 000

2 938 000

1.2.2.0.0.27.000

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

2 733 985 000

3 634 000 000

6 367 985 000

1.2.2.0.0.28.000

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

167 083 000

52 000 000

219 083 000

1.2.2.0.0.29.000

وزارة الثقافة

131 651 000

116 000 000

247 651 000

1.2.2.0.0.30.000

وزارة السكان والتعمير والتنمية المجالية

445 128 000

20 000 000

465 128 000

1.2.2.0.0.31.000

وزارة التشغيل و التكوين المهني

359 740 000

260 000 000

619 740 000

1

الـفــصــــــول

اعتمادات الداء
لسنة 2008

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

1.2.2.0.0.32.000

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان

-

اعتمادات اللتزام
في سنة  2009و
ما يليها

المجموع

-

-

1.2.2.0.0.33.000

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

26 918 000

7 500 000

34 418 000

1.2.2.0.0.34.000

إدارة الدفاع الوطني

4 859 286 000

4 095 647 000

8 954 933 000

1.2.2.0.0.35.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

5 061 000

8 500 000

13 561 000

1.2.2.0.0.37.000

وزارة التجارة الخارجية

1 000 000

500 000

1 500 000

1.2.2.0.0.42.000

المندوبية السامية للتخطيط

70 337 000

20 000 000

90 337 000

1.2.2.0.0.45.000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

152 460 000

100 000 000

252 460 000

1.2.2.0.0.48.000

وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن

170 459 000

10 000 000

180 459 000

1.2.2.0.0.50.000

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

10 000 000

2 000 000

12 000 000

16 647 327 000

52 719 290 000

36 071 963 000

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بالميزانية العامة

2

الجدول " د "ـ
) المادة (
الباب الثالث
التوزيع على الفصول للعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمةالدين لسنة 2008
)بالدرهم(
الـفــصـول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

العتمادات لسنة
2008

1.2.3.1.0.13.000

وزارة القتصاد والمالية  -فوائد وعمولت متعلقة بالدين العمومي

19 053 764 000

1.2.3.2.0.13.000

وزارة القتصاد والمالية  -استهلكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الجل

28 869 187 000
47 922 951 000

مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

1

الجدول "هـ "ـ
)المادة (
التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2008
)بالدرهم(

بيـــان المرافق

الرمز

اعتمادات الداء لسنة
2008

الوزير الول

23 000 000

 4.2.1.0.0.04.001الكولف الملكي دار السلم
 4.2.1.0.0.04.003ترشيح المملكة المغربية لحتضان المعرض الدولي لطنجة 2012

-

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الول

23 000 000

وزارة العدل

5 500 000

 4.2.1.0.0.06.001مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون
 4.2.1.0.0.06.002مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس العلى

900 000

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

6 400 000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

18 000 000

 4.2.1.0.0.07.002مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

18 000 000

وزارة الداخلية

4 200 000

 4.2.1.0.0.08.001مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية  -ورديغة
 4.2.1.0.0.08.002مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة  -عبدة

5 000 000
3 000 000

 4.2.1.0.0.08.003مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس  -بولمان
 4.2.1.0.0.08.004مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب  -الشراردة  -بني حسن

4 500 000
5 000 000

 4.2.1.0.0.08.005مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى
 4.2.1.0.0.08.006مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم  -السمارة

2 500 000

4.2.1.0.0.08.007

مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون  -بوجدور  -الساقية الحمراء

3 400 000

4.2.1.0.0.08.008

مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش  -تانسيفت  -الحوز

4 000 000

4.2.1.0.0.08.009

مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس  -تافيللت

3 300 000
4 000 000

 4.2.1.0.0.08.010مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية
 4.2.1.0.0.08.011مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب  -الكويرة
 4.2.1.0.0.08.012مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط  -سل  -زمور  -زعير

1 500 000
5 000 000
4 500 000

 4.2.1.0.0.08.013مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس  -ماسة  -درعة
 4.2.1.0.0.08.014مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة  -أزيلل

2 500 000
3 700 000

 4.2.1.0.0.08.015مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة  -تطوان
4.2.1.0.0.08.016

1 900 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة  -الحسيمة  -تاونات

-

 4.2.1.0.0.08.017الحتفال بالذكرى 1200سنة لتأسيس مدينة فاس
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

58 000 000

وزارة التصال

5 500 000

 4.2.1.0.0.09.002المعهد العالي للعلم و التصال
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

5 500 000

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

-

 4.2.1.0.0.11.002قسم التعاون
 4.2.1.0.0.11.003قسم استراتيجيات التكوين

5 000 000

1

بيـــان المرافق

الرمز

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث

اعتمادات الداء لسنة
2008
5 000 000

العلمي

وزارة الصحة

6 600 000

 4.2.1.0.0.12.001المركز الستشفائي القليمي لورززات
 4.2.1.0.0.12.002المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول

5 850 000
5 600 000

 4.2.1.0.0.12.003المركز الستشفائي القليمي لتارودانت
 4.2.1.0.0.12.004المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت

5 000 000
7 400 000

 4.2.1.0.0.12.005المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة
 4.2.1.0.0.12.006المركز الستشفائي القليمي للصويرة

4 700 000
7 500 000

 4.2.1.0.0.12.007المركز الستشفائي القليمي للجديدة
 4.2.1.0.0.12.008المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

10 500 000
6 700 000

 4.2.1.0.0.12.009المركز الستشفائي القليمي لخريبكة
 4.2.1.0.0.12.010المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

9 000 000
2 800 000

 4.2.1.0.0.12.012المركز الستشفائي القليمي لبولمان
 4.2.1.0.0.12.013المركز الستشفائي القليمي لصفرو

2 800 000
11 800 000

 4.2.1.0.0.12.014المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن
 4.2.1.0.0.12.015المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم

5 000 000
4 500 000

 4.2.1.0.0.12.016المركز الستشفائي القليمي لشفشاون
 4.2.1.0.0.12.017المركز الستشفائي القليمي للعرائش

6 400 000
16 000 000

 4.2.1.0.0.12.018المركز الستشفائي القليمي لطنجة
 4.2.1.0.0.12.019المركز الستشفائي القليمي لتطوان

8 100 000
7 000 000

 4.2.1.0.0.12.020المركز الستشفائي القليمي للرشيدية
 4.2.1.0.0.12.021المركز الستشفائي القليمي لفران

2 400 000
5 600 000

 4.2.1.0.0.12.022المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة
 4.2.1.0.0.12.023المركز الستشفائي الجهوي لتازة  -الحسيمة  -تاونات

6 000 000
6 400 000

 4.2.1.0.0.12.024المركز الستشفائي القليمي لتازة
 4.2.1.0.0.12.025المركز الستشفائي القليمي لفكيك

1 500 000
7 200 000

 4.2.1.0.0.12.026المركز الستشفائي القليمي للناضور
 4.2.1.0.0.12.027المركز الستشفائي القليمي لبركان

2 400 000
2 200 000

 4.2.1.0.0.12.028المركز الستشفائي القليمي لواد الذهب
 4.2.1.0.0.12.029المركز الستشفائي الجهوي للعيون  -بوجدور  -الساقية الحمراء
 4.2.1.0.0.12.030المركز الستشفائي الجهوي لطانطان

8 600 000
6 000 000
15 400 000

 4.2.1.0.0.12.031المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل
 4.2.1.0.0.12.032المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة
 4.2.1.0.0.12.033المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

11 900 000
9 300 000
12 400 000

 4.2.1.0.0.12.035المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي
 4.2.1.0.0.12.036المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

8 100 000
9 100 000

 4.2.1.0.0.12.037المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد
 4.2.1.0.0.12.038المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى
 4.2.1.0.0.12.039المركز الستشفائي لعمالة المحمدية

7 200 000
5 700 000
7 500 000

 4.2.1.0.0.12.040المركز الستشفائي لعمالة سل
 4.2.1.0.0.12.041المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات  -تمارة
 4.2.1.0.0.12.042المركز الستشفائي القليمي للخميسات

3 100 000
7 000 000
12 700 000

 4.2.1.0.0.12.044المركز الستشفائي الجهوي لفاس  -بولمان
 4.2.1.0.0.12.045المركز الستشفائي الجهوي لمكناس  -تافيللت

13 800 000
12 300 000

 4.2.1.0.0.12.046المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية
 4.2.1.0.0.12.047المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

40 000 000
23 000 000

 4.2.1.0.0.12.048المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء
 4.2.1.0.0.12.049المعهد الوطني الصحي

5 000 000

 4.2.1.0.0.12.050المركز الوطني للوقاية من الشعة

2 000 000

2

بيـــان المرافق

الرمز

 4.2.1.0.0.12.051مديرية الدوية و الصيدلة
 4.2.1.0.0.12.052المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة
 4.2.1.0.0.12.053المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني

اعتمادات الداء لسنة
2008

3 000 000
2 500 000
4 800 000
3 200 000

 4.2.1.0.0.12.054المركز الستشفائي القليمي لتاونات
 4.2.1.0.0.12.055المركز الستشفائي لعمالة الرباط

4 900 000
2 800 000

 4.2.1.0.0.12.056المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت
 4.2.1.0.0.12.057المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها
 4.2.1.0.0.12.058المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق

2 600 000
3 400 000
2 100 000

 4.2.1.0.0.12.059المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان
 4.2.1.0.0.12.060المركز الستشفائي القليمي لطاطا

1 650 000
2 000 000

 4.2.1.0.0.12.061المركز الستشفائي القليمي للحوز
 4.2.1.0.0.12.062المركز الستشفائي القليمي لزاكورة
 4.2.1.0.0.12.063المركز الستشفائي القليمي لبوجدور

3 000 000
4 000 000
4 000 000

 4.2.1.0.0.12.064المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك
 4.2.1.0.0.12.065المركز الستشفائي القليمي لكلميم

4 000 000
4 000 000

 4.2.1.0.0.12.066المركز الستشفائي القليمي للسمارة
 4.2.1.0.0.12.067المركز الستشفائي القليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

6 000 000
4 000 000

 4.2.1.0.0.12.068المركز الستشفائي القليمي للنواصر
 4.2.1.0.0.12.069المركز الستشفائي القليمي لزيلل

4 000 000
4 000 000

 4.2.1.0.0.12.070المركز الستشفائي القليمي للحاجب
 4.2.1.0.0.12.071المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق

4 000 000

 4.2.1.0.0.12.072المعهد الوطني للدارة الصحية

4 000 000

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

465 000 000

وزارة القتصاد والمالية

500 000

 4.2.1.0.0.13.003مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة
 4.2.1.0.0.13.005الخزينة العامة للمملكة

43 000 000
-

 4.2.1.0.0.13.006القسم الداري
 4.2.1.0.0.13.007إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

-

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد والمالية

43 500 000

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

8 862 000

 4.2.1.0.0.14.001المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة
 4.2.1.0.0.14.002المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -المحمدية
 4.2.1.0.0.14.003المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -أكادير

3 114 000
2 897 000
2 457 000

 4.2.1.0.0.14.004معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة
 4.2.1.0.0.14.005معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -أرفود

2 116 000
2 196 000

 4.2.1.0.0.14.006معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -فاس
4.2.1.0.0.14.007

2 639 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -مراكش

1 956 000

 4.2.1.0.0.14.008معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -ورززات
 4.2.1.0.0.14.009معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -السعيدية

2 113 000
3 012 000

 4.2.1.0.0.14.010معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -سل
 4.2.1.0.0.14.011معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -طنجة

1 460 000
1 945 000

 4.2.1.0.0.14.012مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -أصيل
 4.2.1.0.0.14.013مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -بن سليمان

2 202 000
1 875 000

 4.2.1.0.0.14.014مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -الدارالبيضاء
4.2.1.0.0.14.015

1 526 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة -الرباط

2 362 000

 4.2.1.0.0.14.016معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس
 4.2.1.0.0.14.017قسم خريطة التكوين المهني

-

3

بيـــان المرافق

الرمز

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

اعتمادات الداء لسنة
2008
42 732 000

المانة العامة للحكومة

9 800 000

 4.2.1.0.0.16.001مديرية المطبعة الرسمية
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة للحكومة

9 800 000

وزارة التجهيز والنقل

4 000 000

 4.2.1.0.0.17.002المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية
 4.2.1.0.0.17.003قسم الصيانة والستغلل والسلمة الطرقية

4 500 000
10 200 000

 4.2.1.0.0.17.004مصلحة السوقيات و المعدات -فاس
 4.2.1.0.0.17.005مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط

9 000 000
9 500 000

 4.2.1.0.0.17.006مصلحة السوقيات و المعدات  -مراكش
 4.2.1.0.0.17.007مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس

6 500 000
5 400 000

 4.2.1.0.0.17.008مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة
 4.2.1.0.0.17.009مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء
 4.2.1.0.0.17.010مصلحة السوقيات و المعدات -أكادير

7 400 000
11 000 000
5 000 000

 4.2.1.0.0.17.011مصلحة التكوين على الليات و إصلح الطرق
 4.2.1.0.0.17.012المعهد العالي للدراسات البحرية

6 000 000
30 000 000

 4.2.1.0.0.17.013مديرية سلمة النقل عبرالطرق
 4.2.1.0.0.17.014مصلحة التكوين المستمر

1 300 000
8 000 000

 4.2.1.0.0.17.015مديرية الطيران المدني
 4.2.1.0.0.17.016مديرية التجهيزات العامة

2 500 000

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل

120 300 000

وزارة الفلحة والصيد البحري

4.2.1.0.0.20.001

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي ببوقنادل  -سل

2 150 000

4.2.1.0.0.20.002

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  -إقليم القنيطرة

2 680 000
1 670 000

 4.2.1.0.0.20.003المعهد التقني الفلحي بالشاوية
 4.2.1.0.0.20.004المعهد التقني الفلحي بتيفلت

1 750 000
1 170 000

 4.2.1.0.0.20.005المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر
 4.2.1.0.0.20.006المدرسة الفلحية بتمارة

2 080 000
16 500 000

 4.2.1.0.0.20.007قسم المحافظة على الثروات السمكية
 4.2.1.0.0.20.008معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة

3 100 000
3 820 000

 4.2.1.0.0.20.009معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي
 4.2.1.0.0.20.010المعهد العالي للصيد البحري

5 600 000
3 900 000

 4.2.1.0.0.20.011معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان
 4.2.1.0.0.20.012مركز التاهيل المهني البحري -العرائش

3 150 000
3 170 000

 4.2.1.0.0.20.013معهد التكنولوجيا الصيد البحري -العيون
 4.2.1.0.0.20.014المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

-

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة والصيد البحري

50 740 000

وزارة الشباب و الرياضة

13 000 000

 4.2.1.0.0.21.001المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية
 4.2.1.0.0.21.002المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط

5 300 000
12 000 000

 4.2.1.0.0.21.003المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط
 4.2.1.0.0.21.005المركب الرياضي لفاس

2 000 000
1 000 000

 4.2.1.0.0.21.006مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية
 4.2.1.0.0.21.007مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

5 000 000

4

بيـــان المرافق

الرمز

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

اعتمادات الداء لسنة
2008
38 300 000

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

14 000 000

 4.2.1.0.0.23.001قسم الحج و الشؤون الجتماعية
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

14 000 000

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

2 840 000

 4.2.1.0.0.27.001المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة
 4.2.1.0.0.27.002مدرسة المعادن مراكش

3 622 000
45 000 000

 4.2.1.0.0.27.003مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء
 4.2.1.0.0.27.004مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

1 800 000

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

53 262 000

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

36 625 000

 4.2.1.0.0.28.001المصلحة المستقلة للكحول -الرباط
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

36 625 000

وزارة الثقافة

1 971 000

 4.2.1.0.0.29.001مطبعة دار المناهل
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

1 971 000

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

11 000 000

 4.2.1.0.0.30.001المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
 4.2.1.0.0.30.002المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

1 500 000

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

12 500 000

وزارة التشغيل و التكوين المهني

60 000 000

 4.2.1.0.0.31.003قسم حوادث الشغل
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني

60 000 000

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

4 420 000

 4.2.1.0.0.33.001المدرسة الوطنية للدارة
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات

4 420 000

العامة

إدارة الدفاع الوطني

11 681 000

 4.2.1.0.0.34.001المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد
 4.2.1.0.0.34.002المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط
 4.2.1.0.0.34.003المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

155 000 000
37 000 000
32 000 000

 4.2.1.0.0.34.004المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس
 4.2.1.0.0.34.005المستشفى العسكري بالعيون

5 300 000
3 000 000

 4.2.1.0.0.34.006المستشفى العسكري بالداخلة
 4.2.1.0.0.34.007المستشفى العسكري بكلميم

2 200 000

 4.2.1.0.0.34.008المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

3 000 000

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

5

249 181 000

بيـــان المرافق

الرمز

اعتمادات الداء لسنة
2008

14 764 000

 4.2.1.0.0.42.001المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي
 4.2.1.0.0.42.002المركز الوطني للتوثيق

3 500 000

 4.2.1.0.0.42.003مدرسة علوم العلم

3 867 000

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

22 131 000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

3 700 000

 4.2.1.0.0.45.001الحديقة الوطنية للحيوانات
 4.2.1.0.0.45.002مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

24 874 000
-

 4.2.1.0.0.45.003المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

28 574 000

وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن

-

 4.2.1.0.0.48.001مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن

مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

6

-

1 368 936 000

الجدول " و"ـ
) المادة (
التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة2008
)بالدرهم(
الرمز

اعتمادات الداء
لسنة 2008

بيـــان المرافق

اعتمادات اللتزام
في سنة 2009
و ما يليها

المجموع

الوزير الول

4.2.2.0.0.04.001

الكولف الملكي دار السلم

-

-

-

4.2.2.0.0.04.003

ترشيح المملكة المغربية لحتضان المعرض الدولي لطنجة 2012

-

-

-

-

-

-

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الول

وزارة العدل

4.2.2.0.0.06.001

مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون

-

-

-

4.2.2.0.0.06.002

مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس العلى

-

-

-

-

-

-

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

4.2.2.0.0.07.002

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية

-

-

-

-

-

-

والتعاون

وزارة الداخلية

4.2.2.0.0.08.001

مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية  -ورديغة

-

-

-

4.2.2.0.0.08.002

مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة  -عبدة

-

-

-

4.2.2.0.0.08.003

مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس  -بولمان

-

-

-

4.2.2.0.0.08.004

مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب  -الشراردة  -بني حسن

-

-

-

4.2.2.0.0.08.005

مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

-

-

-

4.2.2.0.0.08.006

مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم  -السمارة

-

-

-

4.2.2.0.0.08.007

مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون  -بوجدور  -الساقية الحمراء

-

-

-

4.2.2.0.0.08.008

مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش  -تانسيفت  -الحوز

-

-

-

4.2.2.0.0.08.009

مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس  -تافيللت

-

-

-

4.2.2.0.0.08.010

مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية

-

-

-

4.2.2.0.0.08.011

مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب  -الكويرة

-

-

-

4.2.2.0.0.08.012

مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط  -سل  -زمور  -زعير

-

-

-

4.2.2.0.0.08.013

مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس  -ماسة  -درعة

-

-

-

4.2.2.0.0.08.014

مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة  -أزيلل

-

-

-

4.2.2.0.0.08.015

مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة  -تطوان

-

-

-

4.2.2.0.0.08.016

مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة  -الحسيمة  -تاونات

-

-

-

4.2.2.0.0.08.017

الحتفال بالذكرى 1200سنة لتأسيس مدينة فاس

-

-

-

-

-

-

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التصال

4.2.2.0.0.09.002

المعهد العالي للعلم و التصال
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

3 478 000

-

3 478 000

3 478 000

-

3 478 000

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

4.2.2.0.0.11.002

قسم التعاون

-

-

-

4.2.2.0.0.11.003

قسم استراتيجيات التكوين

-

-

-

1

الرمز

بيـــان المرافق

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية

اعتمادات الداء
لسنة 2008

اعتمادات اللتزام
في سنة 2009
و ما يليها

-

-

المجموع

-

والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

وزارة الصحة

4.2.2.0.0.12.001

المركز الستشفائي القليمي لورززات

-

-

-

4.2.2.0.0.12.002

المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول

-

-

-

4.2.2.0.0.12.003

المركز الستشفائي القليمي لتارودانت

-

-

-

4.2.2.0.0.12.004

المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت

-

-

-

4.2.2.0.0.12.005

المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.006

المركز الستشفائي القليمي للصويرة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.007

المركز الستشفائي القليمي للجديدة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.008

المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.009

المركز الستشفائي القليمي لخريبكة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.010

المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.012

المركز الستشفائي القليمي لبولمان

-

-

-

4.2.2.0.0.12.013

المركز الستشفائي القليمي لصفرو

-

-

-

4.2.2.0.0.12.014

المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن

-

-

-

4.2.2.0.0.12.015

المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم

-

-

-

4.2.2.0.0.12.016

المركز الستشفائي القليمي لشفشاون

-

-

-

4.2.2.0.0.12.017

المركز الستشفائي القليمي للعرائش

-

-

-

4.2.2.0.0.12.018

المركز الستشفائي القليمي لطنجة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.019

المركز الستشفائي القليمي لتطوان

-

-

-

4.2.2.0.0.12.020

المركز الستشفائي القليمي للرشيدية

-

-

-

4.2.2.0.0.12.021

المركز الستشفائي القليمي لفران

-

-

-

4.2.2.0.0.12.022

المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.023

المركز الستشفائي الجهوي لتازة  -الحسيمة  -تاونات

-

-

-

4.2.2.0.0.12.024

المركز الستشفائي القليمي لتازة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.025

المركز الستشفائي القليمي لفكيك

-

-

-

4.2.2.0.0.12.026

المركز الستشفائي القليمي للناضور

-

-

-

4.2.2.0.0.12.027

المركز الستشفائي القليمي لبركان

-

-

-

4.2.2.0.0.12.028

المركز الستشفائي القليمي لواد الذهب

-

-

-

4.2.2.0.0.12.029

المركز الستشفائي الجهوي للعيون  -بوجدور  -الساقية الحمراء

-

-

-

4.2.2.0.0.12.030

المركز الستشفائي الجهوي لطانطان

-

-

-

4.2.2.0.0.12.031

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل

-

-

-

4.2.2.0.0.12.032

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.033

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

-

-

-

4.2.2.0.0.12.035

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

-

-

-

4.2.2.0.0.12.036

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

-

-

-

4.2.2.0.0.12.037

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد

-

-

-

4.2.2.0.0.12.038

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

-

-

-

4.2.2.0.0.12.039

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية

-

-

-

4.2.2.0.0.12.040

المركز الستشفائي لعمالة سل

-

-

-

4.2.2.0.0.12.041

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات  -تمارة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.042

المركز الستشفائي القليمي للخميسات

-

-

-

4.2.2.0.0.12.044

المركز الستشفائي الجهوي لفاس  -بولمان

-

-

-

4.2.2.0.0.12.045

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس  -تافيللت

-

-

-

4.2.2.0.0.12.046

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

-

-

-

4.2.2.0.0.12.047

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

4.2.2.0.0.12.048

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء

5 500 000
2

-

5 500 000
-

4.2.2.0.0.12.049

المعهد الوطني الصحي

6 000 000

اعتمادات اللتزام
في سنة 2009
و ما يليها
-

6 000 000

4.2.2.0.0.12.050

المركز الوطني للوقاية من الشعة

1 000 000

-

1 000 000

2 000 000

-

2 000 000

الرمز

اعتمادات الداء
لسنة 2008

بيـــان المرافق

المجموع

4.2.2.0.0.12.051

مديرية الدوية و الصيدلة

4.2.2.0.0.12.052

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.053

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني

-

-

-

4.2.2.0.0.12.054

المركز الستشفائي القليمي لتاونات

-

-

-

4.2.2.0.0.12.055

المركز الستشفائي لعمالة الرباط

-

-

-

4.2.2.0.0.12.056

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت

-

-

-

4.2.2.0.0.12.057

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها

-

-

-

4.2.2.0.0.12.058

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق

-

-

-

4.2.2.0.0.12.059

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان

-

-

-

4.2.2.0.0.12.060

المركز الستشفائي القليمي لطاطا

-

-

-

4.2.2.0.0.12.061

المركز الستشفائي القليمي للحوز

-

-

-

4.2.2.0.0.12.062

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.063

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور

-

-

-

4.2.2.0.0.12.064

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك

-

-

-

4.2.2.0.0.12.065

المركز الستشفائي القليمي لكلميم

-

-

-

4.2.2.0.0.12.066

المركز الستشفائي القليمي للسمارة

-

-

-

4.2.2.0.0.12.067

المركز الستشفائي القليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

-

-

-

4.2.2.0.0.12.068

المركز الستشفائي القليمي للنواصر

-

-

-

4.2.2.0.0.12.069

المركز الستشفائي القليمي لزيلل

-

-

-

4.2.2.0.0.12.070

المركز الستشفائي القليمي للحاجب

-

-

-

4.2.2.0.0.12.071

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق

-

-

-

4.2.2.0.0.12.072

المعهد الوطني للدارة الصحية

-

-

-

14 500 000

-

14 500 000

8 000 000

-

8 000 000

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

4.2.2.0.0.13.003

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

4.2.2.0.0.13.005

الخزينة العامة للمملكة

4.2.2.0.0.13.006

القسم الداري

4.2.2.0.0.13.007

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

5 000 000
-

-

5 000 000

-

-

13 000 000

-

13 000 000

4.2.2.0.0.14.001

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

4 100 000

-

4 100 000

4.2.2.0.0.14.002

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -المحمدية

250 000

-

250 000

4.2.2.0.0.14.003

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -أكادير

200 000

-

200 000

4.2.2.0.0.14.004

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة

250 000

-

250 000

4.2.2.0.0.14.005

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -أرفود

250 000

-

250 000

4.2.2.0.0.14.006

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -فاس

200 000

-

200 000

4.2.2.0.0.14.007

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  -مراكش

335 000

-

335 000

4.2.2.0.0.14.008

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -ورززات

250 000

-

250 000

4.2.2.0.0.14.009

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -السعيدية

250 000

-

250 000

4.2.2.0.0.14.010

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -سل

250 000

-

250 000

4.2.2.0.0.14.011

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -طنجة

250 000

-

250 000

4.2.2.0.0.14.012

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -أصيل

200 000

-

200 000

4.2.2.0.0.14.013

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -بن سليمان

250 000

-

250 000

4.2.2.0.0.14.014

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -الدارالبيضاء

200 000

-

200 000

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد والمالية

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

3

الرمز

اعتمادات الداء
لسنة 2008

بيـــان المرافق

4.2.2.0.0.14.015

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة -الرباط

1 900 000

4.2.2.0.0.14.016

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

200 000

4.2.2.0.0.14.017

قسم خريطة التكوين المهني

-

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والصناعة

9 335 000

اعتمادات اللتزام
في سنة 2009
و ما يليها
-

-

المجموع

1 900 000
200 000
9 335 000

التقليدية

المانة العامة للحكومة

4.2.2.0.0.16.001

مديرية المطبعة الرسمية
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة للحكومة

-

-

-

-

-

-

وزارة التجهيز والنقل

4.2.2.0.0.17.002

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية

6 000 000

-

6 000 000

4.2.2.0.0.17.003

قسم الصيانة والستغلل والسلمة الطرقية

700 000

-

700 000

4.2.2.0.0.17.004

مصلحة السوقيات و المعدات -فاس

800 000

-

800 000

4.2.2.0.0.17.005

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.0.0.17.006

مصلحة السوقيات و المعدات  -مراكش

3 000 000

-

3 000 000

4.2.2.0.0.17.007

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس

1 500 000

-

1 500 000

4.2.2.0.0.17.008

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة

600 000

-

600 000

4.2.2.0.0.17.009

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء

600 000

-

600 000

4.2.2.0.0.17.010

مصلحة السوقيات و المعدات -أكادير

4 000 000

-

4 000 000

4.2.2.0.0.17.011

مصلحة التكوين على الليات و إصلح الطرق

500 000

-

500 000

4.2.2.0.0.17.012

المعهد العالي للدراسات البحرية

2 000 000

4.2.2.0.0.17.013

مديرية سلمة النقل عبرالطرق

150 000 000

4.2.2.0.0.17.014

مصلحة التكوين المستمر

4.2.2.0.0.17.015

مديرية الطيران المدني

4.2.2.0.0.17.016

مديرية التجهيزات العامة

22 000 000
-

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل

192 700 000

50 000 000

2 000 000
200 000 000

-

-

-

22 000 000

-

-

50 000 000

242 700 000

وزارة الفلحة والصيد البحري

4.2.2.0.0.20.001

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي ببوقنادل  -سل

-

-

-

4.2.2.0.0.20.002

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  -إقليم القنيطرة

-

-

-

4.2.2.0.0.20.003

المعهد التقني الفلحي بالشاوية

-

-

-

4.2.2.0.0.20.004

المعهد التقني الفلحي بتيفلت

-

-

-

4.2.2.0.0.20.005

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر

-

-

-

4.2.2.0.0.20.006

المدرسة الفلحية بتمارة

-

-

-

4.2.2.0.0.20.007

قسم المحافظة على الثروات السمكية

3 700 000

-

3 700 000

4.2.2.0.0.20.008

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة

390 000

-

390 000

4.2.2.0.0.20.009

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي

590 000

-

590 000

4.2.2.0.0.20.010

المعهد العالي للصيد البحري

890 000

-

890 000

4.2.2.0.0.20.011

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان

990 000

-

990 000

4.2.2.0.0.20.012

مركز التاهيل المهني البحري -العرائش

590 000

-

590 000

4.2.2.0.0.20.013

معهد التكنولوجيا الصيد البحري -العيون

690 000

-

690 000

4.2.2.0.0.20.014

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

-

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة والصيد

7 840 000

-

7 840 000

البحري

وزارة الشباب و الرياضة

4.2.2.0.0.21.001

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

-

-

-

4.2.2.0.0.21.002

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط

-

-

-

4

اعتمادات الداء
لسنة 2008

4.2.2.0.0.21.003

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط

-

اعتمادات اللتزام
في سنة 2009
و ما يليها
-

-

4.2.2.0.0.21.005

المركب الرياضي لفاس

-

-

-

4.2.2.0.0.21.006

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية

-

-

-

4.2.2.0.0.21.007

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

-

-

-

-

-

-

الرمز

بيـــان المرافق

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

المجموع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

4.2.2.0.0.23.001

قسم الحج و الشؤون الجتماعية
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون

-

-

-

-

-

-

السلمية

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

4.2.2.0.0.27.001

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة

190 000

-

190 000

4.2.2.0.0.27.002

مدرسة المعادن مراكش

380 000

-

380 000

4.2.2.0.0.27.003

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء

30 000 000

4.2.2.0.0.27.004

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

-

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن

30 570 000

30 000 000
30 000 000

60 000 000
60 570 000

والماء والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

4.2.2.0.0.28.001

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة

900 000

-

900 000

900 000

-

900 000

والتكنولوجيات الحديثة

وزارة الثقافة

4.2.2.0.0.29.001

مطبعة دار المناهل
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

-

-

-

-

-

-

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

4.2.2.0.0.30.001

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

4 500 000

4.2.2.0.0.30.002

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

1 500 000

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارةالسكان والتعمير

6 000 000

1 500 000
1 500 000

6 000 000
1 500 000
7 500 000

والتنمية المجالية

وزارة التشغيل و التكوين المهني

4.2.2.0.0.31.003

قسم حوادث الشغل
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين

-

-

-

-

-

-

المهني

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

4.2.2.0.0.33.001

المدرسة الوطنية للدارة
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

إدارة الدفاع الوطني

2 000 000

4.2.2.0.0.34.001

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد

4.2.2.0.0.34.002

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

-

-

-

4.2.2.0.0.34.003

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

-

-

-

4.2.2.0.0.34.004

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس

-

-

-

4.2.2.0.0.34.005

المستشفى العسكري بالعيون

-

-

-

4.2.2.0.0.34.006

المستشفى العسكري بالداخلة

-

-

-

4.2.2.0.0.34.007

المستشفى العسكري بكلميم

-

-

-

5

-

2 000 000

الرمز

4.2.2.0.0.34.008

اعتمادات الداء
لسنة 2008

بيـــان المرافق

-

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع الوطني

2 000 000

اعتمادات اللتزام
في سنة 2009
و ما يليها
-

المجموع

2 000 000

المندوبية السامية للتخطيط

4.2.2.0.0.42.001

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي

7 500 000

-

7 500 000

4.2.2.0.0.42.002

المركز الوطني للتوثيق

7 000 000

-

7 000 000

4.2.2.0.0.42.003

مدرسة علوم العلم

1 200 000

-

1 200 000

15 700 000

-

15 700 000

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

400 000

4.2.2.0.0.45.001

الحديقة الوطنية للحيوانات

4.2.2.0.0.45.002

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

-

-

-

4.2.2.0.0.45.003

المنتزه الوطني لسوس ماسة

-

-

-

400 000

-

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و

-

400 000

400 000

الغابات ومحاربة التصحر

وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن

4.2.2.0.0.48.001

مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التنمية الجتماعية

-

-

-

-

-

-

والسرة والتضامن

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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297 423 000

81 500 000

378 923 000

الجدول "ز "ـ
)المادة (
نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة 2008
)بالدرهم(

بيـــــان الحســـــــــــابات

الرقــم

نفقات سنة 2008

-3.1الحسابات المرصدة لمور خصوصية
3.2.0.0.1.00.001

الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل

90 000 000

3.2.0.0.1.00.003

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية

5 000 000

3.2.0.0.1.00.004

صندوق محاربة آثار الجفاف

3.2.0.0.1.00.005

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

140 000 000

3.2.0.0.1.00.006

صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن

400 000 000

3.2.0.0.1.04.002

صندوق التنمية القروية

300 000 000

3.2.0.0.1.04.003

صندوق إنعاش الستثمارات

3.2.0.0.1.04.005

صندوق الخدمة الساسية للمواصلت

300 000 000

3.2.0.0.1.04.006

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

2 000 000 000

3.2.0.0.1.06.003

الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون

350 000 000

3.2.0.0.1.08.003

الصندوق الخاص بانقاذ مدينة فاس

3.2.0.0.1.08.004

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

14 981 571 000

3.2.0.0.1.08.005

الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية

180 000 000

3.2.0.0.1.08.006

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

574 949 000

3.2.0.0.1.08.007

صندوق الموازنة و التنمية الجهوية

3.2.0.0.1.08.008

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

566 500 000

3.2.0.0.1.08.009

صندوق الدعم لفائدة المن الوطني

10 000 000

3.2.0.0.1.08.010

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية

210 000 000

3.2.0.0.1.08.011

صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة

350 000 000

3.2.0.0.1.09.002

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

270 000 000

3.2.0.0.1.11.001

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية

للتذكـرة

للتذكـرة

للتذكـرة

للتذكـرة

للتذكـرة

1

بيـــــان الحســـــــــــابات

الرقــم

نفقات سنة 2008

3.2.0.0.1.12.001

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

560 000 000

3.2.0.0.1.13.003

الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة

950 000 000

3.2.0.0.1.13.004

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

100 000 000

3.2.0.0.1.13.005

صندوق التبغ لمنح المساعدات

70 000 000

3.2.0.0.1.13.006

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين

16 000 000

3.2.0.0.1.13.008

مرصدات المصالح المالية

320 000 000

3.2.0.0.1.13.009

صندوق الصلح الزراعي

10 000 000

3.2.0.0.1.13.012

الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية

للتذكـرة

3.2.0.0.1.13.017

الصندوق الخاص بالزكاة

للتذكـرة

3.2.0.0.1.13.018

صندوق تضامن مؤسسات التأمين

703 500 000

3.2.0.0.1.13.019

صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع

850 000 000

3.2.0.0.1.13.020

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

300 000 000

3.2.0.0.1.13.021

صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية

1 000 000 000

3.2.0.0.1.17.001

الصندوق الخاص بالطرق

2 000 000 000

3.2.0.0.1.17.003

صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي

16 000 000

3.2.0.0.1.20.005

صندوق التنمية الفلحية

687 000 000

3.2.0.0.1.21.001

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

430 000 000

3.2.0.0.1.27.001

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

150 000 000

3.2.0.0.1.27.002

الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة

300 000 000

3.2.0.0.1.29.001

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

20 000 000

3.2.0.0.1.30.002

صندوق التضامن للسكنى

1 400 000 000

3.2.0.0.1.33.001

صندوق تحديث الدارة العمومية

10 000 000

3.2.0.0.1.34.001

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم

للتذكـرة

3.2.0.0.1.34.002

صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

للتذكـرة

2

بيـــــان الحســـــــــــابات

الرقــم

نفقات سنة 2008

3.2.0.0.1.45.001

الصندوق الوطني الغابوي

272 000 000

3.2.0.0.1.45.003

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

14 000 000

مجموع نفقات الحسابات المرصدة لمور خصوصية

30 906 520 000

-3.4حسابات النخراط في الهيئات الدولية
3.2.0.0.4.13.021

حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس

16 800 000

3.2.0.0.4.13.022

حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية

107 266 000

3.2.0.0.4.13.023

حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف

2 564 000

مجموع نفقات حسابات النخراط في الهيئات الدولية

126 630 000

-3.5حسابات العمليات النقدية
3.2.0.0.5.13.001

فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية

للتذكـرة

3.2.0.0.5.13.003

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية

للتذكـرة

للتذكـرة

مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية

-3.7حسابات القروض
3.2.0.0.7.13.004

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلحية

للتذكـرة

3.2.0.0.7.13.005

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

للتذكـرة

3.2.0.0.7.13.008

القروض الممنوحة لدول أجنبية

للتذكـرة

3.2.0.0.7.13.017

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدارالبيضاء

للتذكـرة

3.2.0.0.7.13.019

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين

للتذكـرة

3.2.0.0.7.13.020

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

للتذكـرة

3.2.0.0.7.13.054

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

للتذكـرة

3.2.0.0.7.13.058

تحويل لفائدة مقاولت القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلت الممنوحة للحكومة المغربية من طرف
الحكومات الجنبية والمؤسسات الدولية

للتذكـرة

3.2.0.0.7.13.059

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير

للتذكـرة

3.2.0.0.7.13.063

القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء

للتذكـرة

3.2.0.0.7.13.064

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية

11 247 000

3.2.0.0.7.13.065

القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الراضي و السكان

30 000 000

3

بيـــــان الحســـــــــــابات

الرقــم

نفقات سنة 2008
41 247 000

مجموع نفقات حسابات القروض

-3.8حسابات التسبيقات
3.2.0.0.8.13.005

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للنماء القتصادي

للتذكـرة

3.2.0.0.8.13.008

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلحية

للتذكـرة

3.2.0.0.8.13.013

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي

للتذكـرة

3.2.0.0.8.13.014

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلل المعادن بالريف

للتذكـرة

للتذكـرة

مجموع نفقات حسابات التسبيقات

-3.9حسابات النفقات من المخصصات
3.2.0.0.9.04.001

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

للتذكـرة

3.2.0.0.9.04.002

النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية

للتذكـرة

3.2.0.0.9.08.001

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها

80 000 000

3.2.0.0.9.13.003

مساهمات الدولة في مختلف الشركات

3.2.0.0.9.34.001

اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية

3.2.0.0.9.34.002

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق

3.2.0.0.9.42.001

الصندوق الخاص بالعلقات العامة

للتذكـرة
10 200 000 000
للتذكـرة
500 000

مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

10 280 500 000
41 354 897 000

مجموع نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة
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