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äè_Ç	Áe'Ç
w�U*Ç	æÒÇu�K�	W�UF�Ç	ÊUODF*Çäè_Ç	ÈU��Ç
WO�uLF�Ç	ÏÑÇu*U�	WIKF�*Ç	åUJ�_Ç

UNzUHO��Ç	w�	æèÐQ*Ç	ÏÑÇu*Çè	VzÇdC�Ç	à	®I
v�è_Ç	ÉÏU*Ç

WOLOEM�?�Çè	WOF�dA�?�Ç	ÕuBMK�	UI�è	¬	W?B�<Ç	ÊUN'Ç	dL?���	à	®Iä��	åUOI�Ç	w�	¬Çc�	WO?�U*Ç	æu�U�	åUJ?�Ã	ÉU�Çd�	l�è	qLF�Ç	U?N�	êÑU'Çº	2014	WO�U*Ç	WM��Ç
»	W�èbK�	WBB<Ç	äu�b�Çè	Ê��U(Çè	VzÇdC�Ç	ÁUHO��U�	à	1

WB?B?<Ç	äu?�b?�Çè	åu�d?�Çè	Ê��U?(Çè	VzÇd?C?�Ç	ÁU?HO?�?�U?�	à	2rJ�?�	p�Ð	W?�u<Ç	ÊU?�?O?N�Çè	W?O?�uL?F?�Ç	ÊU�?�R?*Çè	WO?�Çd?�?�Ç	ÊU�U?L?�K?�®æu�UI�Ç
o�è	éd�Ã	WO�U�	ÉÇÏÃ	q�è	ÊU{Çd��Ç	ÑÇb�Å	w�	W�uJ�K�	æÐR� à	®II®Çc�	WO�U*Ç	æu�U�	w�	ÉÑdI*Ç	×èdA�Ç
æèÐQ*Ç	VzÇd?C?�Ç	éu?�	Éd?�U?�?�	dO?�	èÃ	Éd?�U?�?�	W?�?�d?{	q� à	®IIIåUJ�Ãè	UN�	äuLF*Ç	WOLOEM��Çè	WOF?�dA��Ç	ÕuBM�Ç	åUJ�Ã	V�u0	UNO�¬t�	v�?&	êc�Ç	r?��Ç	èÃ	n�u?�Ç	æU�	U?L?N?�	¬d?�?�?F?�	Çc?�	W?O?�U*Ç	æu?�U?�s�c�Ç	æu�b?���*Çè	U?N{dH?�	w��Ç	ÊUD?K��Ç	Öd?F��è	¬	U?�U�à�	ÉÑu?E��r�ÑU�?��U?�	W?F�U?�L?K?�	UN?��U?�?�	æèd�U?��	èÃ	U?N?H�ÑU?F�è	U?N?�èÇb�	æu?FC?�ä��	ÏÇÏd���Ç	éu�Ï	W�U?�Å	s�	dEM�Ç	ád?B�	¬	ÑbG�Ç	W?1d'	5�J?�d�s�c�Ç	ÕU?�?�_Ç	s�	r�d?O?�	èÃ	5K?B?;Ç	èÃ	ÉU?�?'Ç	vK�	ÊÇu?M?�	Ë��

.W�U�'Ç	äUL�Q�	Çu�U�
lOL�	ÑbG�Ç	W1d�	w�J�d�	æQ�	w�	ÉÑdI?*Ç	ÊU�uIFK�	p�c�	ÖdF��èÉÑuB�	æu�M1	s�c�Ç	5O�uLF�Ç	5H�u*Ç	èÃ	WO�uLF�Ç	WDK�K�	5�ÑUL*ÇwF?�d?A??�	h�	w�	ÏÑÇè	æÐÅ	æèÏ	¬ÈU??�?�_Ç	s�	V�??�	ê_è	Ñu?B??�Ç	s�U�U��	æu?�bI�	èÃ	W?�UF�Ç	VzÇd?C�Ç	èÃ	åu�d?�Ç	s�	ÊÇÁUH�Å	¬wL?OEM?��èÃ®W�èb�Ç	ÊU��R�	s�	ÉÑÏU�	ÊU�b�	èÃ	ÊU��M�

Éd�U�*Ç	dO�	VzÇdC�Çè	WO�dL'Ç	åu�d�Ç
2 ÉÏU*Ç

åuI?�	æÃ	W�u?J?�K?�	æÐR?�	¬Ñu�?�b�Ç	s?� 70  qBH?�Ç	åU?J�_	U?I?�è	à	®Iº	2014	WO�U*Ç	WM��Ç	ä��	rO�Çd�	vC�I0

s�	U�d?O?�è	W?O?�d?L'Ç	åu?�d?�Ç	ÁU?H?O�?�Ç	n�è	èÃ	ÑU?F?�Ã	d?O?OG?�?�	àÇc?�è	ÊÇÑÏU??B?�Çè	ÊÇÏÑÇu??�Ç	vK?�	W??{èd?H??*Ç	åu?�d??�Çè	VzÇd?C??�ÇWLOI?�Ç	vK�	W�?�dC�Ç	ÁU?M���U?�	¬ã�N���Ç	vK?�	WOK?�Çb�Ç	VzÇdC?�Çæu�U�	W�U�0	d��F*Ç	n�dA�Ç	dONE?�Ç	w�	UNOK�	ÕuBM*Ç	¬W�UC*Ç©1977	d??�u???�??�Ã	9¨	1397 äÇu??�	s�	25 a�ÑU??�???�	1.77.340 r�ÑÊU?�u??B??*Çè	lzU??C??�??�Ç	vK??�	W?I??�??D??*Ç	d??�ÏU??I?*Ç	t?�?�u??0	ÉÏb??;ÇW�U)Ç	åUJ�_Ç	Çc�è	ã�N���Ç	vK�	WOK?�Çb�Ç	VzÇdCK�	WF{U)Ç»	ÊU�uB*Çè	lzUC��Ç	çcN�
äèb�Ç	iF�	s�	ÉÏÑÇu?�Çè	WK�Q?�*Ç	ÊU�?�M*Ç	rzÇu?�	rOL�?�	èÃ	dOO?G�?�	àäèb�Ç	WL?zU�	Çc?�è	ÏÇdO?���Ç	r�Ñ	s�	ÁUH?��U�	W?F�?L�?*Çè	WOI?�d��Ç®ÉÑu�c*Ç
W�ÏUBL?K�	æU*d?��Ç	vK�	ç��Ã	U?NO�Å	ÑU?A*Ç	rO�Çd?*Ç	ÖdF�	æÃ	V�?�®WO�ULK�	æu�U�	Èd�Ã	w�	UNOK�
åu�d?*Ç	vK?�	âÏU?B?�	¬Ñu?�?�b�Ç	s?�	70 qBH?�Ç	åU?J?�_	U?I?�?�	à	®II
115.12		r�Ñ	WO?�U?*Ç	æu�U?�	s�	I - 2 ÉÏU*Ç	åU?J?�Q�	�L?�	c?��?*Ç	w�U?�?�Çº	2013	WO�U*Ç	WM�K�
1434	æU???C???�Ñ	s?�	30 w�	ÑÏU???B????�Ç	2.13.655	r�Ñ	åu???�d????*Ç	- vK�	ÖèdH*Ç	ÏÇd?O���Ç	r�Ñ	dO?OG��	oK?F�*Ç	©2013	fD��Ã�8¨®t�UI�A�	è	5K�Ç	`LI�Ç

Éd�U�*Ç	dO�	VzÇdC�Çè	ãÑUL'Ç	W�èb�
3	ÉÏU*Ç

åUàààJ�Ã	¬2014 	d�UM�	#U�	s�	ÁÇb��Ç	¬w�Uà��Ç	uàà�?M�Ç	vK�	ràààL��è	dOG�	à	®I
281è	ÑdJ*Ç	203è	151è	146è	145 è	ÊÇd�	l�ÑÃ	Ñd?J*Ç	134 äuB?H�Çs�	fàà�U?)Ç	Áe?'Ç	s?�	l�Çd?�Ç	ÈU?�??�Ç	s�	w�U?�?�Ç	r?�?I?�Ç	æÇu??M?�	Çc?�è	285èVzÇdC?�Çè	ãÑUL?'Ç	ÉÑÇÏ�	WF?�Çd�Ç	Éd?�U�?*Ç	dO?�	VzÇdC?�Çè	ãÑU?àL'Ç	W?�èb�æuà�U�	W?�Uà�?ààà0	d�?�F?à*Ç	n�dàA?�Ç	dàO?NE?�U�	U?NàO?K�	âÏU?B*Ç	Éd?�U�?*Ç	dO?�º	©1977	d�u��Ã	9¨	1397 äÇu�	s�	25 a�ÑU��	1.77.339	r�Ñ
o�è	ã�N�?���	Öd?F�	æÃ	sJ?1	à	®ÊÇd�	l?�ÑÃ	ÑdJ?*Ç	134 qBH?�Ç��®ç��Ã	®®®®®®®®®®®®®¬çU�ÏÃ	151 qBH�Ç	s�	ÑdJ*Ç	2 w�	ÉÑdI*Ç	×èdA�Ç�
n�è	l�	¬ÏÇdO?��U?�	`L�?�	åU?E�	X�R?*Ç	äu�?I?�Ç	à	1	à	®145 	qBH�Ç�º	WI�D*Ç	ÓuJ*Çè	åu�d�Ç�
U?N?K?L??�?�	w�?�Ç	ÁU??O?�_Çè	ÕU?)Ç	äU??L?F?�?��Ç	ÊÇÐ	q?I?M?�Ç	qzU??�è	©Ã®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	q��	rN�	s�c�Ç	æèd�U�*Ç�

110.13	r�Ñ	WO�U*Ç	æu�U�	ÙèdA�
2014	WO�U*Ç	WM�K�àààààààààààààààààààààà



2  - 2 -
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	Éb��_Ç	©È�
ÁUO?�_Ç	çc�è	ç��Ã	ÉÑu?�c*Ç	qI?M�Ç	qzU?�è	d�b?B�	r�?�	æÃ	V�?�	à	2�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®è	Éb��_Çè�

©®dOOG�	æèb�	w�U��Ç¨w�U��Ç	r�I�Ç	�
æèd�U�*Ç	UNKL��	w��Ç	ÁUO�_Çè	ÉÏÑu��*Ç	qIM�Ç	qzU�è	�ÌÑU)U�	êÏUO��Ç	W�U�Å	q��	rN�	s�c�Ç	�
º	X�R*Ç	äu�I�Ç	åUE�	s�	bOH���	æÃ	sJ1	à	146	qBH�Ç�

¬WK?L?F?��?*Ç	èÃ	Éb?�b?'Ç	¬wB?�A?�Ç	äU?L?F�?���	Éb?F?*Ç	ÁU?O�_Ç	à	1�q�_	ÌÑU)U?�	êÏUO?��Ç	W?�U�Å	q�?�	rN?�	s�c�Ç	æèd?�U�?*Ç	UN?KL?��	w�?�Ç�W�UC�	q�	ÁU?M��?�U�	r�dH�	ÁU?M�Ã	ÁUO?�_Ç	çcN�	wB�?A�Ç	rN�U?LF�?�Ç�»	W�ÑU&	áÇb�_	ÉÏÑu����
U�ÄÇe�Ãè		ÑU?OG�Ç	lD?�	Çc�	è	ÕU)Ç	äU?LF�?��Ç	ÊÇÐ	qIM�Ç	qzU?�è	à	2�W�U�Å	q��	r?N�	s�c�Ç	ÕU�?�_Ç	ád�	s�	ÉÏÑu�?�*Ç	W�ÏU?F�Ç	ÊÇeO?N��?�Çè�ÊÇÐ	qIM?�Ç	qzU�è	ÁU?M?��?�U�	¬wB?�?A�Ç	äU?LF?�?���	ÌÑU)U?�	êÏU?O�?�Ç�®W�ÑU&	WG��	ÊÇÐ	lzUC��	WK�U(Ç	ÕU)Ç	äULF���Ç�
oO�D�	äU��	WO�U*U�	nKJ*Ç	d�Òu�Ç	s�	ÍÇd?��U�	c���	rO�Çd0	Ïb���ÊUO?H?O?�è	ç��Ã	U?N?O?�Å	ÑU?A?*Ç	ÁU?O?�_Çè	qI?M�Ç	q?zU�u?�	ÕU?)Ç	åU?E?M?�Ç��®çdOO���
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	U��� 	à	1	à	®151 qBH�Ç�®WM�e�K�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	l??�è	ÇÐÅ	à	2�®`�dB��Ç®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
ÊÇb?F?*Ç	Öd?�	W?�U?�	w?�è	ç��Ã	2 åU?J?�Ã	s�	ÁU?M?�??�?�Ç	à	®Ñd?J?*Ç	2�Çd?N??�	5??���	X�R??*Ç	äu?�??I??�Ç	åU??E?�	X%	U??N??zU??I?�	Éb??�	ÒèU??�?�??�	w�??�Ç�Ïèb�	w�	d�b?B�K�	W?N�u�	lK?�	ÌU���	U?N�UL?F��Ç	-	w�?�Çè	ã�N���?��
148	qBH?�Ç	s�	3 w�	UN?O?K?�	Õu?B?M?�	w�	UL?�	qààà�_Ç	vK?�	U?N?M?�	%75�º	æuJ�	¬ç��Ã�
pK�	w�	WI�D*Ç	åu�d?�Çè	VzÇdC�Ç	s�	U�dO�è	WO?�dL'Ç	åu�d�Ç	©Ã�»	ã�N����	ÖdF�U�	ÕU)Ç	`�dB��Ç	qO���	a�ÑU�	w�	UN�	äuLF*Ç�
qO���	a�ÑU�	w�	ÊÇbF*Ç	çc�	WLO�	w�	U�ÑU���Ç	V�Çu�Ç	WLOI�Ç	©È�	®ã�N����	ÖdF�U�	ÕU)Ç	`�dB��Ç�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	à	3�

©®dOOG�	æèb�	w�U��Ç¨
rE??M???�U???�	Ée??N???:Ç	ãd???L??'Ç	V�U???J???�	w�		à	®Ñd???J??*Ç	203 qB??H???�Ç�W?O??�èd?�??J??O?�Å	W??I??�d?D??�	d??�U?�??�	¬w�d??L?'Ç	Õ�?�?�??���	W??O?�U??�u??K?F??*Ç�q�UI�	ÁUH��Ç	ÊÇb?M�è	Ée�u*Çè	WKB?H*Ç	`�ÑUB��Ç	ÙÇb?�Å	WO�U�uK?F� èÃ�Çb�	U?�	W?�èb?*Ç	çc?�	w�	U?NO?K?�	Õu?B?M?*Ç	UN?�	W?I?�?K?*Ç	ozU�u?�Çè	W?�U?H?��	®WO�U*U�	nKJ*Ç	d�ÒuK�	ÑÇdI�	tOK�	ÕuBM*Ç	ÁUM����Ç�

W�UH?�	q�UI�	ÁU?H��Ç	ÊÇb?M�è	Ée�u?*Çè	WKB?H*Ç	ÊU�?�dB?��Ç	l�u�è�äÏU?�??�??�U?�	o?K?F??�??*Ç	53.05	r�Ñ	æu?�U??I??K??�	U?I??�è	W??I?�d??*Ç	ozU??�u??�Ç	Çc??�è�®WO�u�UI�Ç	ÊUODFLK�	w�èd�JO��Ç�
�®wLOEM�	hM�	qBH�Ç	Çc�	oO�D�	ÊÇÁÇd�Å	Ïb%è�

º	WO�U��Ç	WI�D�Ç	s�	WO�dL'Ç	`M'Ç	qJA�	à	®281	qBH�Ç�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®1�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�

»	ç��Ã	56 qBH�Ç	ÊUOC�I�	âd�	à	6�
w�d�	¬W?O�èd?�J?�Å	èÃ	WO?�U?�uK?F�	âd?D�	e?�?M�	ÉÑèU?M�	èÃ	qL?�	q�	à	7�U�d?O?O?G�	èÃ	¬ÉÑÇÏ��	w�U?�u?K?F?*Ç	åUE?M?�Ç	Z�Çd?�	èÃ	ÊU�u?K?F?�	ác�	v?�Å�çc�	s�	r�?M?�	U?�bM?�	¬åU?E?M�Ç	Çc?�	v�Å	Z�Çd?�	èÃ	ÊU?�u?KF?�	W?�U?{Å�èÃ�WH?B?�	äu?B?(Ç�èÃ	fJ?�	èÃ	r?�Ñ	s�	hK?L?�?�Ç	ÊÇÑèU?M?*Ç	èÃ	äU?L?�_Ç�»	5F�	ÒUO��Ç	vK�	WO�u�U�	dO��
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	à	8�

©®dOOG�	æèb�	w�U��Ç¨
º	v�è_Ç	WI�D�Ç	s�	WO�dL'Ç	ÊUH�U<Ç	qJA�	à	®285	qBH�Ç�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®1�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
»	ÏÇdO���Ç	bM�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	ÊUOC�I�	âd�	à	11�
ÉbKI�	ÊU�b�	èÃ	ÉÑU&	èÃ	lM�	W��F�	WK�U�	lzUC�	ÏÇdO��Ç	à	12�W�U?L�?�	oK?F�?*Ç	17.97	r�Ñ	æu�U?I�Ç		w�	t?OK?�	ÕuB?M?�	u�	U?�	V�?���®WO�UMB�Ç	WOJK*Ç�

º	2014	d�UM�	#U�	s�	ÁÇb��Ç	à	®II
qBH�Ç	w�	ÉÏÑÇu�Ç	¢q�_Ç	vK�	b?�U��	g�H?�	W��Ñ	s�¢	ÉÑU�?�	ÖuF�	àd?�c?�Ç	W?H?�U?�?�Ç	Éd?�U?�?*Ç	d?O?�	VzÇd?C?�Çè	ãÑU??L?'Ç	W?�èb?�	s�	42»	¢8	r�Ñ	Ñu�_Ç	rK��	WK�U2	W�ÑÏ	w�	q�_Ç	vK�	5��d*Ç¢	ÉÑU�F�
¢wL?O??K?�Å	g�??H?�	W??�ÑÏ	s�	rN??�?�ÑÏ	qI??�	�	s�c?�Ç¢	ÉÑU??�?�	Öu??F?�	àq�_Ç	vK�	æu?��d?*Ç¢	ÉÑU�?F�	W?�èb*Ç	çc?�	s�	238	qBH?�Ç	w�	ÉÏÑÇu�Ç®¢11	r�Ñ	Ñu�_Ç	rK��	WK�U2	W�ÑÏ	w�
VzÇdC?àà�Çè	ãÑUL?'Ç	W?�èb�	s�	Ñd?J?*Ç	203	qBH?�Ç	åU?J�Ã	q�b?�	à	®IIIÁÇb��Ç	¬ç��Ã	I	bM��U?�	UNLO?L��è	U�d?OOG�	-	U?L�	¬d�c�Ç	W?H�U��Ç	Éd?�U�*Ç	dO?�®2014	uO�u�	#U�	s�
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VzÇdCK�	W�UF�Ç	W�èb*Ç

4	ÉÏU*Ç
rO�	à	II-19	è 6 ÏÇu?*Ç	åU?J?�Ã	w�U?�?�Ç	u??�?M?�Ç	vK?�	rL?�??�è	d?O?G?�	à	®I
123è	121è	115è	101è	99è	92è	91è	86è	IV-82è	73è	63è�26è
247è	210è	I-175è	I-170	è	155è	I-150è	148è	144è	125è	I-124è
WO?�U?*Ç	æu?�U?�	s� 5	ÉÏU*Ç	V�u?0	W?�b?;Ç	VzÇd?CK?�	W?�U?F�Ç	W?�èb?*Ç	s�
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Les batteuses à poste fixe    	»	Y�U�?�Ç	Ñu;Ç	ÊÇÐ	ÓÑÇb?*Ç	•	�
Les moissonneuses lieuses	 »	W???D????�Çd???�Ç	b????�U???;Ç	•	�
ÔU?à;Çè	W??O??�èU??M??�?�Ç	W??�d??(Ç	ÊÇÐ	ÔU??;Ç	èÃ	ÉÑÇèb??�Ç	ÔU??;Ç	•	�
Les faucheuses rotatives ou alternatives et les	»	W�u�d�Ç�
girofaucheuses ;»
Les  ensileuses   ;              	»	æÒU???????????????????<Ç	Áq??�	Ê�Â	•	�
Les faucheuses conditionnneuses ;	»		W�?{u*Ç	ÊU?F?�UI?�Ç	•	�
Les débroussailleurs ;             	»	W�?�U?O?�Ç	ÈU?A?�_Ç	l�U?I?�	•	�
Les égreneuses ;                             	»	Èu??�??(Ç	i�U??M??�	•	�
Les arracheuses de légumes ;     	»	ÊÇèd???C???)Ç	ÊU???���	•	�

»	WO��Ç	ÊU��(Çè	V�U;Ç	º	VK(Ç	ÊÇbF�	•	�
Le matériel de traite : pots et chariots trayeurs� ;
»	W��U��Ç		VK(Ç	ÊU�UI�	W�U)Ç	ÊÇeON���Çè	ÉÑèd:Ç	VK(Ç	ÊU�U�	•	�
Les  salles  de  traite  tractées  et  les  équipements�
pour salles de traite fixes ;»
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Les barattes ;                                        	»	i�U????L???*Ç	•	�
Les écrémeuses  ;                           	»	Éb??A???I??�Ç	ÊÇÒÇd???�	•	�
Les tanks réfrigérants  ;                     	»	b�d?�?��Ç	Z�ÑU?N?�	•	�
Ê��Çè	q�?F??�Ç	ÌÇd??�??�??�Ç	Ê�Âè	U?��?)Ç	ÕÇd?�Ã	m?�Ï	ÊU?M??J??�	•	�

»	t�OHB��	ÉbF*Ç�
Le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de»
miel et maturateurs ;»
®Ôd�Ç	WD�Çu�	wI��Ç	ÊÇbF�è	ÊÇdDI�U�	dOGB�Ç	wI��Ç	ÊÇbF�	•	�

Le matériel  de micro-irrigation par goutte à goutte ou	�
matériel d’irrigation par aspersion.�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	ÑUL�?���Ç	äÇu�Ã	à	6°�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	WOLKF�Ç	èÃ	W�u�d��Ç	ÊÇbF*Ç	à	10°�

©a�M�¨	à	11°�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	W�eON?���Ç	lK?��Ç	à	12°�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
»	ÊÇÑu�ÑU�èÑbON�Ç	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	lK��Ç	ÁUM��Ç	à	40°�

©a�M�¨	à	41°�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	U�ÄUM��Ç	r��	w��Ç	Éb�b'Ç	ÊU�dF�Ç	à	42°�

©®tO�	dOOG�	�	w�U��Ç¨
WCH<Ç	ÑUF�_Ç	à	®99	ÉÏU*Ç�

º	iH<Ç	dF��U�	W��dCK�	lC���
º	rB)Ç	w�	o(Ç	l�	%7	m�U��Ç	à	1°�

º	çbF�	WMO�*Ç	ÊU��M*U�	WIKF�*Ç	rOK���Çè	lO��Ç	ÊUOKL��
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	WO?�Ñb*Ç	ÊÇèÏ_Ç	à	�
»	wLOEM�	hM�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�

©a�M�¨	à	�
»	n�dF��Ç	Çc�	UNOK�	o�DM*Ç	dO�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®vHB*Ç	dJ��Ç	à	�

©a�M�¨	à	�
»	VOK(Ç	âu���	à	�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	à	�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	à	�

º	rB)Ç	w�	o(Ç	l�	%10 	m�U��Ç	à	2°�
»	w�UO�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	WOzÇc?G�Ç	lK��Ç	lO�	ÊU?OKL�	à	�
»	r�UD*Ç	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	WOzÇcG�Ç	lK��Ç	lO�	ÊUOKL�	à	�
»	s�Ñu�Q*Ç	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	rFD?*Ç	ÊU�b�	à	�
»	UN�Ñu�Q�	v�Å	Éd�U��	Ê�èUI*Ç	UN�bI�	w��Ç	rFD*Ç	ÊU�b�	à	�

»	WO�UO��Ç	W�uL:Ç	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	ÊÇÑUIF�Ç	ÑU��Å	ÊUOKL�	à	�
»	WOzÇcG�Ç	WKzU��Ç	Êu�e�Ç	à	�

©a�M�¨	à	�
©a�M�¨	à	�

»	WOzÇcG�Ç	szU�F�Ç	à	�
»	s�Ïd��Ç	ÊÇd�B�	à	�

w�	qLF��*Ç	V�J�Ç	Çc�è	s�Çèb�Çè	rzUN��Ç	W�cG��	ÉbF*Ç	W�c�_Ç	à	�
ÈU�?K�Çè	ÊU?�U?HM?�Çè	Èu?�(Ç	q�?�	W?DO?�?��Ç	W?�c?�_Ç	Çb�U?�	UN?F?M��

»	6��Çè	dOFA�Ç	W�U��è�
»	éd�_Ç	W�ÒUG�Ç	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	jHM�Ç	ÒU�	à	�
»	ÉUHB�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	jH?M�Ç	Êu�Ò	à	�
»	ç��Ã	91 ÉÏU*Ç	s�	III bM��U� 	2°	ÉdIH�Ç ®®®®®®®®	ãuM��Ç	ÊUOKL�	à	�
»	rOI�Ç	W�Ñu�� ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	W�uIM*Ç	rOI�U�	WI?KF�*Ç	Ê��UF*Ç	à	�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® rN?�_U??�	W??I?K??F??�?*Ç	ÊU??O??K?L??F??�Ç	à	�

»	d�c�Ç	n��Ç	1.93.213 r�Ñ	æu�U�	W�U�0�
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âUD� 	w� 	®®®®®®®rNO�Å	ÑU?A*Ç	ÕU?��_Ç	U?�e�M?�	w��Ç	ÊU?OK?LF?�Ç	à	�

»	rN�MN�	W�èÇe��
»	p�Ð	w�	ÒUO���U�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®o���*Ç	r�d�Ç	à	�
WO?���	ÖÇd?�_	WB?B?�?�	X�U�	ÇÐÅ	W?O?�U?��Ç	ÊÇb?F?*Çè	ÊU�?�?M?*Ç	à	�

º	dO����
»	W�u�d�Ç	W�d<Ç	•	�

»	V�u��Ç	•	�
»	�Ñb�è	ÏèÑ�	ÌuK��Ç	W�u��	•	�
»	ÊU�ÇÑb�Ç	ÊÇÏUB(Ç	•	�

»Ñèc��Ç	ÊUD��	•	�
»	êdJ��Ç	ÑbMLA�Çè	VBI�Ç	ÊUM�U�è	ÊUD��	•	�

»	wI�K�	W�d��*Ç	ÑèU;Ç	•	�
»	Èèd�	d�uJ�Ç	ÊUO�Â	•	�

»	ÊÇÏUB(Ç	•	�
»Ñèc��Ç	ÉÑc�	•	�

»	lOIBK�	ÉÏUC*Ç	WOzÇuN�Ç	ÊUO�èd*Ç	•	�
»	Ïd�K�	ÉÏUC*Ç	l�Çb*Ç	•	�

»	W�d��Ç	dOND�	ÊÇbF*	WKLF��*Ç	ÑU���Ç	ác�	Ê�Â	•	�
»	ÉbL:Ç	ÊU�ÇuO(Ç	nD�	qI�è	qzU��Ç	ÊèÒ_Ç	æe)	ÉbF*Ç	ÊU�èU(Ç		•	�
Les sous-soleurs ;                                 	»	åb?N?�Ç	ËÑU?�?� 	•�
Les stuble-plow ;		»	©è��	q�u?�??�¨	ÊU?�Çu?D??�_Ç	ÊÇÐ	ËÑU?;Ç	•	�
 Les rouleaux agricoles tractés 	»ÑÇd'Ç	ÊÇÐ	W?O?��H?�Ç	o�U?L?*Ç	•	�
Les râteaux faneurs et	»	ÉÑÇèb?�Ç	ÊU?D?�Çd?�Çè	W??H?H?:Ç	ÑÇb?*Ç	•	�
les giroandaineurs ;�
Les hacheuses de paille ;                  	»	6??�??�Ç	ÊU??F???�U??�	•	�
Les tailleuses de haies  ;   												»	W?�??O??�_Ç	V{U??I??�	•	�

Les effeuilleuses ;                           	»	âÇÑè_Ç	q�U????F???�	•	�
Les épandeurs de fumier ;          								»	ÉbL�_Ç	ÔÑUH�	•	�
Les épandeurs de lisier          	»	W?K?zU?�??�Ç	Éb?L?�_Ç	ÔÇd?�	•	�
Les ramasseuses et/ou	»	ÑU???�????�_Ç	ÊU????D????�ÇÑ	èÃ	ÊU???D????��	•	�
andaineuses de pierres ;»
Les abreuvoirs automatiques  ;            	»	WO��Ç	ÖÇu�_Ç	•	�
Les tarières	»																																							»	ÊU??�??�U???�??�Ç	• �
qLF���	¬W�K�	äUJ�Q�	èÃ	szU��	qJ�	vK�	èÃ	WKzU�	ÊÇdOLO�u�	•	�

®W�d�_Ç	q�ÇÏ	ÁU*Ç	kH(�
Les polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides�
utilisés dans la rétention de l’eau dans les sols.�
©ÊU�èÏ¨	WO?�uL?F�Ç	ÊU?�U�d?�Ç	uK?G�?��	U?�e�?M�	w�?�Ç	ÊUOK?LF?�Ç	à	�

	»	W�bOKI��Ç	W�d�_Çè	ÊU�UL(Ç	Çc�è�
t�?�U?�	w?�	5?K?H??�Çè	jI?�	l�d??*Ç	èÃ	Ñu?A??I?*Ç	èÃ	çÑu?A??I?�	VA??)Ç	à	�
lD?�	qJ?�	w�	Ñu??A?M?*Ç	VD??(Ç	èÃ	åe?�	w�	VD?(Çè	W??O?F?O?�??D?�Ç�

»	VA)Ç	r��è	ÉdOG��
º	%14	m�U��Ç	à	3°�

º	rB)Ç	w�	o(Ç	l�	©Ã�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	Éb�e�Ç	à	�

©a�M�¨	à	�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	êUA�Ç	à	�

»	lzUC��Çè	s�d�U�*Ç	qI�	ÊUOKL�	à	�
©a�M�¨	à	�

®WO�LA�Ç	ÊUM��*Çè	WOzU�dNJ�Ç	W�UD�Ç	à	�
º	rB)Ç	w�	o�	dO�	s�	©È�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
©®tO�	dOOG�	�	w�U��Ç¨
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		W�UF�Ç	Éb�UI�Ç	à	®101	ÉÏU*Ç�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	W�UC*Ç	WLO?I�Ç	vK�	W��d?C�Ç	rB��	à	1°�
®Ñd��	êÑUO��Ç	èÃ	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	WI���*Ç	W�?�dC�Ç	mK��	æU�	ÇÐÅ	à	2°�
®w�Çu*Ç	WM��Ç	l�Ñ	èÃ	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
l{è	tO�	-	êc�Ç	d?NA�Ç	åÇd?B�Ç	bM�	r?B)Ç	w�	o(Ç	QA?M�	à	3°�
ÊU�UO?��Ç	èÃ	ÊÇÑu�U?HK?�	wKJ�Ç	èÃ	wze?'Ç	ÁÇÏ_Ç	èÃ	WO?�dL'Ç	ÊU?B�U?<Ç�

�®bOH��*Ç	r�Ç	w�	ÉÑd;Ç	WO�U�(Ç�
	5LOI*Ç	dO�	W��dCK�	5F{U)Ç	ÊU��Çè	à	®115	ÉÏU*Ç�

ÊUOKL?F�	tO�	åuI?�è	ÈdG*U�	W?��R�	t�	X�?O�	h��	q�	vK�	V�?��
q�2	ÏUL��Ç	vK�	qLF�	æÃ	¬ÈdG?*U�	rOI�	æu�Ò	ÉbzUH�	W��d?CK�	WF{U��
ÊU?�?�Çu?�U??�	b?O?I?�??�U?�	åe?�??K?�	¬VzÇd?C??�Ç	ÉÑÇÏÅ	éb?�	Èd?G?*U??�	s�u?�?�??��
ÁÇÏQ�è	Èd?G?*U?�	r?N?K?L?�	5?�èÇe?*Ç	W?��d?C?K?�	5?F?{U?)Ç	v?K?�	W?{èd?H?*Ç�

®WI���*Ç	W�UC*Ç	WLOI�Ç	vK�	W��dC�Ç�
W?�??�d?C??�Ç	æS??�	¬Èd?G??*U??�	s�u?�??�??�	q�?2	ÏU??L??�?�Ç	åb??�	W?�U??�	w��
æu�e?�Ç	ád?�	s�	éÏR?�è	Íd?B?�	rO?I?*Ç	d?O?�	h�?A?�Ç	vK?�	W?I?�?�?�?*Ç�

®ÈdG*U�	rOI*Ç�
¬W�?�d?C?K?�	UF?{U?�	U?�U?A?�	äèÇe�	æu?�e?�Ç	æU?�	ÇÐÅ	¬W?�U(Ç	çc?�	w��
æèÏ	Ée?�?M?*Ç	W?O?K?L?F?�Ç	m?K?�?�	ÕU?)Ç	t�?�d?B?�	w?�	5?�?�	æÃ	tO?K?�	V�?��
W�?�dC?�Ç	ÈU�?��U?�	åu?I�	æÃè	W?�UC?*Ç	WL?OI?�Ç	vK?�	W�?�dC?�Ç	ÈU�?�?�Ç�
V�Çu�Çè	UN�	ÍdB*Ç	W��d?C�Ç	s�	X�u�Ç	fH�	w�	UNLB�	è	W?I���*Ç�

®U�ÄÇÏÃ�
vK?�	W?�?�d?C?�Ç	oO?�?D?�	âU??D?�	ÌÑU?�	×U?A?M?�	åu?I?�	æu?�e?�Ç	æU??�	ÇÐÅ�
vK�	W?I�?��?*Ç	W?��d?C�Ç	mK?�?�	Õ���?�U�	åe?K?�	t�S�	¬W?�UC?*Ç	W?LO?I�Ç�
p�Ðè	WM?�e)Ç	ÈU?�(	l�?M*Ç	w�	e?�(Ç	o�d?�	s�	rO?I*Ç	d?O�	h�?A�Ç�
UN?O?K?�	ÕuB?M?*Ç	ÊÇÁÇd?���	UI?�?�	Éb?�	vK�	ÁÇÏÃ	W?O?K?L�	qJ?�	W?�?�?M�U?��

®çbF�	III-117	 ÉÏU*Ç�w��

tO�Å	ÑUA*Ç	W?��dC?K�	l{U)Ç	ÈU?�(	æuK?�UF�Ç	ÕU?��_Ç	lC�?��
�®W�èb*Ç	çc�	w�	UNOK�	ÕuBM*Ç	ÊU��ÇuK�	ç��Ã�
U�ÄU�èè	W��dCK�	W�AM*Ç	WF�Çu�Ç	à	®121	ÉÏU*Ç�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	W��dCK�	W?�AM*Ç	WF�Çu?�Ç	æuJ���
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�

®W�UC��Ç	WLO�	s�	%20 W��M�	W��dC�Ç	dF�	Ïb���
º	v�Å	Ñu�c*Ç	dF��Ç	iH���

º	%7	à	1°�
»	ç��Ã	1°-99 ÉÏU*Ç	w�	UN�UO�	ÏÑÇu�Ç	ÊU��M*Ç	h��	ULO�	à	�

©a�M�¨	à	�
©a�M�¨	à	�
º	%10	à	2°�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	h��	ULO�	à	�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	Êu�e�Ç	h��	U?LO�	à	�

»	WOzÇcG�Ç	WKzU��Ç	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
»	2014 	d�L��Ï	31 W�U�	v�Å	®®®®®®®®®®®®®®	äu�F�Ç	h��	ULO�	à	�
q��	WD?O�?��Ç	W?�c�_Ç	Çc?�è	V�J?�Çè	dO?FA?�Çè	ÉÑc�Ç	h�?�	UL?O�	à	�
U�U?I?�è	U�u?B?�Ç	ÑuA?�è	6?��Çè	d?O?F?A�Ç	W?�U?��è	ÈU?�?K�Çè	ÊU?�U?HM?�Ç�
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®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	V��	W�UG?�Ç	çcN��
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
º	WO�U��Ç	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	à	1°�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	à	2°�
®ç��Ã	tO�Å	ÑUA*Ç	q�u�Ç	w�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
5OM?F*Ç	W?��d?CK�	5?F{U?)Ç	Ê���	lO?L�	w�	WM?�UF?*Ç	o�	ÓÑU1�
p�Ðè	UF?�	U?LN?O?�	èÃ	W?O�ÇÑÒ	Ê�G?�?��	w?�	èÃ	wMN?�	Öd?G�	W?B?B?<Ç�
wMN?*Ç	×UààA?M�Ç	W?�èÇe�	ÊU?àà�U�	ä��è	W?ààO�u?�UI?�Ç	qLF?�Ç	ÊU�èÃ	q�ÇÏ�

®UF�	UL�	èÃ	w�ÇÑe�Ç	èÃ�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	ÖÇd���Ç	W�U�	w��

©®tO�	dOOG�	�	w�U��Ç¨
	WO�UI��Ç	åUJ�Ãè	oO�D��Ç	eO�	äu�Ï	à	®247	ÉÏU*Ç�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	W�èb*Ç	çc�	åUJ?�Ã	o�D�	à	®I�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	à	 n�Ã	à	®XVI�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	à ÁU��

w�UL���Ç	sJ��Ç	êd�R*	W�uML*Ç	ÊÇÒUO���Ç	à	ÉÑdJ*Ç	ÁU��
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	æèd�R*Ç	bOH����
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®WO��	ÉÑu�c*Ç	WO�UH��Ç	d��F�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	¬ÉÑu�c*Ç	ÊÇÁU?H��Ç	s�	ÉÏUH?����è�
º	wK�	U�	ç��Ã	150 è	85	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�

»	v�è_Ç	WM�K�	W��M�U�	WO�UH��Ç	s�	W���	à	�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	sLC��	U�UO�	à	�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
WI�DK�	hB<Ç	sJ��Ç	wM�I*	W�uML*Ç	ÊÇÒUO���Ç	à	n�Ã	à	®XXII�

vD�u�Ç�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	5�ÑUIF?�Ç	5AFM?*Ç	vK�	V���
º	WO�U��Ç	×èdA�Ç	o�è	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
©6.000¨	á�Â	W��	vDG*Ç	l�d*Ç	d�*Ç	lO�	sL�	ébF��	�Ã	V��	à	1�

»	W�UC*Ç	WLOI�Ç	vK�	W��dC�Ç	ÈU���Ç	æèÏ	r�ÑÏ�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	V��	à	2�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®a�ÑU��Ç	Çc�	s�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
6	5àà�ÏU?àà*Ç	åUààJ?�Ã	sàà�	ÁUààM?��?�Çè	WààO?�U?ààI�?�Ç	WààH?B�	à	®XXIII�
W��dC�Ç	s�	ÁUH?��Ç	s�	ÉÏUH���Ç	w�	d?L���	ç��Ã	I	à	47	è	©29° à	n�Ã	à	I¨�

º	q�b�Ç	vK�	W��dC�Çè	ÊU�dA�Ç	vK��
æuKG��*Ç ¬2015	d�L��Ï	31 W�U�	v�Å	2014 d�UM�	#U�	s�	ÁÇb��Ç	à	�
»	r�ÑÏ	35 000000 	s�	qI�	äUL�Ã	r�Ñ	æuII��	s�c�Ç	æuO�ÇÑe�Ç�
æuKG��*Ç ¬2017	d�L��Ï	31 W�U�	v�Å	2016 d�UM�	#U�	s�	ÁÇb��Ç	à	�
»	r�ÑÏ	20	000000	s�	qI�	äUL�Ã	r�Ñ	æuII��	s�c�Ç	æuO�ÇÑe�Ç�
æuKG?��*Ç ¬2019	d�L?��Ï	31	W�U�	v�Å	2018 d�UM?�	#U�	s�	ÁÇb?��Ç	à	�
®r�ÑÏ	10	000000	s�	qI�	äUL�Ã	r�Ñ	æuII��	s�c�Ç	æuO�ÇÑe�Ç�
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äu�b?�Ç	áU?M�Ã	v?K�	d?�c?�Ç	n�U?��Ç	ÁU?H?��Ç	Çc?�	o�D?�	�	t�Ã	d?O?��

®5OMF*Ç	ÕU��_Ç	æb�	s�	WII;Ç	WO�ÇÑe�Ç	dO�	éd�_Ç�
s�c�Ç	æu?O?�ÇÑe�Ç	æu?K?G�?�?*Ç	d�c?�Ç	n�U?�?�Ç	ÁUH?��Ç	s�	b?OH?�?�?�	��

�®2014	d�UM�	#U�	s�	ÁÇb��Ç	W��dCK�	5F{U�	Çu���Ã�
47	5�ÏU*Ç	åUJ�Ã	2014 d�UM?�	#U�	s�	ÁÇb�?�Ç	ÖuF�	è	a�?M�	à	®II
º	w�U��Ç	u�M�Ç	vK�	d�c�Ç	WH�U��Ç	VzÇdCK�	W�UF�Ç	W�èb*Ç	s�	117 è

	iH��	dF��	W��dCK�	X�R*Ç	ÖdH�Çè	rzÇb�Ç	ÁUH��Ç	à	®47	ÉÏU*Ç�
	rzÇb�Ç	ÁUH��Ç	à	®I�

W�?�d?CK?�	æu?F{U?)Ç	W?LzÇÏ	W?H?B?�	q�b�Ç	vK?�	W?��d?C?�Ç	s�	vH?F��
s�c?�Çè	ç��Ã	46 ÉÏU?*Ç	w�	ÉÏb??�?�	w�	U??L?�	W??O?�ÇÑe??�Ç	äu?�b??�Ç	r�d?��
5���	W?�?L?�	s�	qI�	äu?�b?�Ç	çc?�	r�d?�	êuM?�	äU?L?�Ã	r�Ñ	æuI?I?�?��
w�	UNOK�	ÕuBM*Ç	WO�UI���Ç	åUJ�_Ç	ÉU�Çd�	l�	¬r�ÑÏ	©5.000.000¨�

®çU�ÏÃ XXIII à	247	ÉÏU*Ç�
W�L�	s�	W?MOF?�	WM�	ä��	oI;Ç	äU?L�_Ç	r�Ñ	qI�	U?�bM�	t�Ã	dO?��
äUL?�_Ç	r�Ñ	q�	ÇÐÅ	�Å	ÁUH?��Ç	Çc�	`M?1	�	¬r�ÑÏ	©5.000.000¨	5����
®WO�U���	WO��U��	ÊÇuM�	©3¨	Ë��	Éb*	mK�*Ç	Çc�	s�	v�ÏÃ	Ñu�c*Ç�

iH��	dF��	W��dCK�	X�R*Ç	ÖdH�Ç	à	®II�
d?F?�?�Ç	s�	W?�?�d?C?K?�	æu?F?{U?)Ç	æu?O?�ÇÑe?�Ç	æu?K?G?�?�?*Ç	b?O?H?�?�?��
©5¨	fL)Ç	ä��	çU�ÏÃ	©7°	à	¢èÇè¢	à	II¨	73	ÉÏU*Ç	w�	tOK?�	ÕuB?M*Ç�
ÖdH?�	v�è_Ç	W?M?�?�Ç	s�	ÁÇb?�?�Ç	¬W?O?�U?�?�?*Ç	v�è_Ç	W?O�?�U?;Ç	ÊÇu?M?�?�Ç�

�®W��dC�Ç�
	l�M*Ç	w�	W��dC�Ç	e��	à	®117	ÉÏU*Ç�

ÊU��R�	q��	s�	W�u�b?*Ç	bzÇuH�Ç	s�	l�M*Ç	w�	W�?�dC�Ç	e��	à	®I�
dOG�Ç	ÈU�(	èÃ	UN�U�(	æUL�z�Ç�

UNF�b?�	w��Ç	bzÇu?H�Ç	s�	WI?���?*Ç	W�UC?*Ç	WLOI?�Ç	vK�	W�?�dC�Ç	æÅ�
ÈU�?(	èÃ	UN?�U?�(	U?NL?J?�	w�	Éd�?�F?*Ç	ÊP?ON?�Çè	æUL?�?z�Ç	ÊU�?�R?��
o�d�	s�	W?M?�e?)Ç	ÈU?�(	U?N?C?��	ÉÑu?�c?*Ç	ÊU?�?�R*Ç	v�u?�?�	¬d?OG?�Ç�

®l�M*Ç	w�	e�(Ç�
bOM���Ç	ÊUOKL�	vK�	W��d�*Ç	ÊÇbzUF�Ç	s�	l�M*Ç	w�	W��dC�Ç	e��	à	®II�
vK�	W��d�*Ç	ÊÇbzUF�Ç	s�	WI���*Ç	W�U?C*Ç	WLOI�Ç	vK�	W��dC�Ç	æÅ�
v�u��	¬d�c�Ç	n�U��Ç	33.06	r�Ñ	æu�UIK�	UI��	Ée�M*Ç	b?OM���Ç	ÊUOKL��
®l�M*Ç	w�	e?�(Ç	o�d?�	s�	WM?�e)Ç	ÈU�?(	UN?C��	ÉÑÏU?�*Ç	W?��R*Ç�

qà�à�	sà�	Wà�bI*Ç	ÊUà�b?)Ç	sà�	là�Mà*Ç	wà�	Wà��d?àCà�Ç	e�à�	à	®III�WLOI*Ç	dO�	ÊU��R*Ç�
WF{U?)Ç	ÊUOK?LF?�Ç	s�	WI�?��?*Ç	W�UC?*Ç	WLO?I�Ç	vK?�	W��d?C�Ç	æÅ�
rN?zU?M?�Ò	Éb?zU?H?�	5?L?O?I??*Ç	d?O?�	ÕU?�?�_Ç	æb?�	s�	Ée?�?M?*Ç	W??�?�d?C?K?��
oO?�?D??�	âU?D??�	s�	W?�ÑU?�	W??D?A??�Ã	æu?�èÇe?�	s�c??�Ç	Èd?G??*U?�	5?L??O?I??*Ç�
æu�e?�Ç	æb?�	s�	l�M?*Ç	w�	U?�e?��	r�?�	¬W?�UC?*Ç	W?LO?I?�Ç	vK?�	W�?�d?C�Ç�
ä��	t�	l�U?�??�Ç	VzÇd?C??�Ç	ÉÑÇÏÅ	i�U??I?�	U?N??F?�Ï	è	ÁÇÏÃ	q?J?�	W?�??�?M??�U?��

�®ÁÇÏ_Ç	tO�	-	êc�Ç	dNAK�	w�Çu*Ç	dNA�Ç�
145	ÏÇu*U�	d�c�Ç	WH�U��Ç	VzÇdCK�	W�UF�Ç	W�èb*Ç	åUJ�Ã	rL��	à	®III

º	WO�U��Ç	ÉÑdJ*Ç	229 è	ÉÑdJ*Ç	212 è	ÉÑdJ*Ç
W?�?�?M?�U?�	q�??�	p�?0	W?I?K?F?�??*Ç	ÊU?�Çe?�?��Ç	à	®ÉÑd?J?*Ç	145 	ÉÏU*Ç�
WOMN*Ç	rN�u�Ï	ÉÏb;Ç	W��dCK�	5F{U�K��

w�Çe'Ç	`�d�Ç	åUE�	V���
åUE�	V�?�	WOM?N*Ç	rN�u?�Ï	ÉÏb;Ç	W�?�dCK?�	5F{U?)Ç	vK�	V�?��
W?O??H?O??J?�	Çu??J?�??1	æÃ	ç��Ã	40 ÉÏU?*Ç	w�	tO??�Å	ÑU?A??*Ç	w�Çe?'Ç	`?�d?�Ç�
UN�	l�U��Ç	ÁU?�u�Ç	W�K?B0	äèR��	ád�	s�	tO?K�	d�R�	��?�	WLE�?M��

®WL�d�	t�U�H�	æuJ�	è	WO�Ozd�Ç	rN���R�	èÃ	w��dC�Ç	rNM�u��
ÊUOK?L�	r�d?�	W�u?�b*Ç	m�U?�*Ç	lO?L�	q�?��Ç	Çc?�	w�	UO?�u�	q�?���
m�U�*Ç	Çc�è	U?N�UI�	åu?I�	WIO?�è	W�Q�	èÃ	ÊU�?��Ç	ozU�u�	W�u?HA�	ÁÇdA?�Ç�

	®Ée�M*Ç	ÊU�b)Çè	äUG�_Çè	ÊUFO�*Ç	r�d�	UNOK�	qB;Ç�
�®ÉÑÇÏ�Ç	çbF�	w�Ðu/	Ùu�D�	o�è	èÃ¯w�	Ñu�c*Ç	q���Ç	Ñd��è�
ÉÏb?;Ç	W?�?�d?C?K?�	5?F?{U?)Ç	q�?�	W?�?�Çd?�	à	®ÉÑdJ?*Ç	212 ÉÏU*Ç�
w�Çe'Ç	`�d�Ç	åUE�	V��	WOMN*Ç	rN�u�Ï�
W��dCK�	æuF{U)Ç	tJ�1	êc?�Ç	q��K�	ÉÑÇÏ�Ç	W��Çd�	W�U�	w�	à	®I�
w�	tOK�	ÕuB?M*Ç	w�Çe'Ç	`�d�Ç	åU?E�	V��	WO?MN*Ç	rN�u?�Ï	ÉÏb;Ç�
UI�è	¬W�?�dCK?�	l{U)Ç	mOK?��	r��	¬ç��Ã	U?NO�Å	ÑU?A*Ç	ÉÑdJ?*Ç	145	ÉÏU*Ç�
q��	h�?H�U�	ÑU?F�S?�	¬çbF?�	219 ÉÏU*Ç	w�	UN?OK?�	ÕuB?M*Ç	ÊÇÁÇd?����

®q�_Ç	vK�	åU�Ã	©4¨	WF�ÑQ�	tO�	ÙèdAK�	Ïb;Ç	a�ÑU��Ç�
WO?B�?A�Çè	W?O?KzU?F�Ç	ÁU?L�_Ç	h�?H?�U�	ÑU?F��Ç	sL?C?��	æÃ	V�?��
Éb?�	tO??�	`{u??�è	h�??H?�Ç	ÒU??$S?�	5??H??K?J??*Ç	VzÇd??C?�Ç	ÉÑÇÏÅ	æÇu??�_�

®W��Çd*Ç	Ùu{u�è�
UNO?�Å	ÑUA*Ç	ÉÑd?J*Ç	145 ÉÏU*Ç	w�	tOK?�	ÕuBM?*Ç	q��?�Ç	.bI�	r�?��
s�	UN�	v�b?*Ç	ÊÇÑÇd��Ç	æuB?�H�	s�c?�Ç	VzÇdC�Ç	ÉÑÇÏÅ	æÇu?�_	ç��Ã�

®W��dCK�	5F{U)Ç	ád��
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ç��Ã	tO�Å	ÑU?A?*Ç	h�?H�Ç	âd?G?�?��	æÃ	Òu?�?�	�	Ê�U(Ç	lO?L?�	w��®U�u�	©30¨	5���	s�	d��Ã�
a�ÑU?�?�	W??�?�d?C?K??�	l{U?)Ç	d?�??�?�	æÃ	VzÇd?C??�Ç	g�?H?�	v?K?�	V�?��®çU�ÏÃ	219 ÉÏU*Ç	w�	UNOK�	ÕuBM*Ç	ÊÇÁÇd��Ç	o�è	p�Ðè	h�H�Ç	åU���Ç�

	º	ÉÑÇÏ�Ç	vK�	V��	W��Çd*Ç	d�Å	vK�	à	®II�
UO?zU?IK?�	W?��d?C?�Ç	Öd�	Éd?D?��	d?�U?��	æÃ	¬`O?�?B�?�Ç	W?�U�	w�	à	�»	çU�ÏÃ	ÉÑdJ*Ç	229 	ÉÏU*Ç	åUJ�_	UI���
ÊÇÁÇd��Ç	o�è	W�?�dC?K�	l{U?)Ç	ÑUF�Å	V�?�	¬fJF?�Ç	W�U?�	w�	à	��®çU�ÏÃ	219 ÉÏU*Ç	w�	UNOK�	ÕuBM*Ç�
WO?K?LF?�	U?F�?�	W?O?zUI?K?�	ÉÑuB?�	W?��d?C?�Ç	Öd?�	à	®ÉÑdJ?*Ç	229 ÉÏU*Ç�ÉÏb?;Ç	W?�?�d?C??K?�	5?F?{U?)Ç	vK??�	W?�?�Çd?*Ç�w�Çe'Ç	`�d�Ç	åUE�	V��	WOMN*Ç	rN�u�Ï�
vK?�	ÇÏU??L?�?�Ç	ÉÑÇÏ�?�	sJ?1	¬ç��Ã	42 ÉÏU?*Ç	åU?J??�Q?�	ä�?��Ç	æèÏ�W��dC?�Ç	Öd�	ÓU�Ã	WO?zUIK?�	ÉÑuB�	rOI?�	æÃ	UN�b?�	Éd�u�*Ç	d?�UMF?�Ç�`�d�Ç	åU?E?�	V�?�	W?O?M?N?*Ç	rN�u?�Ï	ÉÏb?;Ç	W?�?�d?C?K�	5?F?{U?)Ç	vK?��º	W�U�	w�	ç��Ã	40 ÉÏU*Ç	w�	tO�Å	ÑUA*Ç	w�Çe'Ç�
»	ç��Ã	ÉÑdJ*Ç	145 ÉÏU*Ç	w�	tOK�	ÕuBM*Ç	q���Ç	åÇbF�Ç	à	1�

	º	È	d�_Ç	oKF��è	¬W��Çd*U�	åUOI�Ç	bM�	q���Ç	Çc�	w�	Ê����Ç	Ïu�è	à	2�
¬ç��Ã	ÉÑdJ?*Ç	145 ÉÏU*Ç	w�	t?OK?�	Õu?B?M?*Ç	q�?�?�Ç	.bI?�	à	�åb�	èÃ	ÁU�u�Ç	W�KB?*	l�U��Ç	äèR�*Ç	ÉdO�Q?�	vK�	çd�u�	æèÏ�»	UF�	5�dA�Ç	åÇbF�Ç	èÃ	ÉÑÇÏ�Ç	ád�	s�	bF*Ç	ÌÐuLMK�	t�I�UD��
145	ÉÏU*Ç	w�	UN?OK�	Õu?BM*Ç	ÊU?�d�A?*Ç	ÊU�?�Å	ozU�è	åÇbF?�Ç	à	�»	ç��Ã	UNO�Å	ÑUA*Ç	ÉÑdJ*Ç�
»	p�Ð	ÉÑÇÏ�Ç	X���Ã	ÇÐÅ	ÊUFO�*Ç	èÃ	ÊU�d�A*Ç	iF�	ÁUH�Å	èÃ	hI�	à	3�
212	ÉÏU*Ç	w�	U?NO?�Å	ÑUA?*Ç	W?��Çd?*Ç	vK�	W?�?�dC?K�	l{U?)Ç	ÖÇd�?�Ç	à	4�®ç��Ã	ÉÑdJ*Ç�
ÊÇÁÇd��Ç	o�è	¬W?��d?C?K�	5?F?{U)Ç	mO?K?��	V�?�	¬Ê�U(Ç	çc?�	w��l�e*Ç	ÊU?�?O?�?B?�?�Ç	ÈU�?�Q?�	¬ç��Ã	219 ÉÏU*Ç	w�	U?N?O?K?�	Õu?B?M?*Ç�®W��dC�Ç	ÖdH�	bL�F*Ç	ÓU�_Çè	UNGK��	qO�UH�è	UN�	åUOI�Ç�
a�ÑU�	s�	ÁÇb?�?�Ç	U�u?�	©30¨	5���	q�Ã	vK?�	d�_U?�	æuO?MF?*Ç	d?�u�?��bM?�	¬ÊU?�?��Ç	qzU?�u?�	U?�u?H?A?�	rN?�Çu?�	.b?I?�?�	mO?K?�?�?�Ç	W?�U?�Ñ	rK?�?��W��d?C�Ç	Öd?H�	¬ÑdI?*Ç	q�_Ç	q�ÇÏ	ÈÇu'Ç	åb?�	W�U�	w�è	®ÁU?C�?��Ç�w�	UN?OK?�	ÕuB?M?*Ç	×èdA?�Ç	o�è	�Å	UN?O?�	W�ÒU?M*Ç	sJ?1	�è	¬UO?zU?IK?��	®çU�ÏÃ	235 ÉÏU*Ç�

ÑUA*Ç	q�_Ç	q�ÇÏ	W?��d?CK�	l?{U)Ç	q��	s�	ÊU?E���	X�b?�	ÇÐÅ�
ÓU�Ã	êÃ	v�Å	bM���	�	UNCF�	èÃ	U?NFOL�	æÃ	g�H*Ç	éÃÑè	ç��Ã	tO�Å�
s�	U�u�	©60¨	5��	ÒèU?���	�	q�Ã	ä��	åu?I�	æÃ	tO?K�	V�è	¬`O�?��
w�	UN?O?K?�	Õu?BM?*Ç	ÊÇÁÇd?���	U?I?�è	¬rN?GO?K?�?�?�	ÈÇu?'Ç	rK�?�	a�ÑU?��
Öd?�	f�Ã	Çc?�è	wK?J?�Ç	èÃ	wze??'Ç	tC?�Ñ	ÈU?�?�Ã	¬ç��Ã	219 ÉÏU*Ç�

®ÉbL�F*Ç	W��dC�Ç�
l{U)Ç	v�Å	WG?K�*Ç	f�_Ç	ÑU?���U?�	VzÇdC�Ç	Öd?H�	g�?H*Ç	åuI?��

®d�c�Ç	WH�U��Ç	WO�U��Ç	mOK���Ç	W�U�Ñ	w�	W��dCK��
W��dC?�Ç	w�	W�ÒU?M*Ç	sJ1	�è	¬åÏU?I��Ç	v�è_Ç	mO?K��?�Ç	W�U�Ñ	n�u?��
U?ààN?O?K?�	Õu?àB?M??*Ç	×èd?àA?�Ç	oàà�è	�Å	W?ààO?zU?I??K?�	ÉÑu?ààB?�	W?{èd?H?*Ç�

�®çU�ÏÃ	235 ÉÏU*Ç�w��
oO�D��Ç	eO�	äu�Ï	à	®IV

W??�èb??*Ç	s�	©1°	à	¢ÁU?�¢	à	IIè	29°	à	¢n�Ã¢	à	I¨	6	ÉÏU??*Ç	åU??J??�Ã	o�??D??�	à	1
åUJ�Ãè	ç��Ã	I bM?��Ç	V�u?0	UN?LO?L�?�è	U�d?OO?G�	-	U?L?�	VzÇdC?K�	W?�UF?�Ç
U?N?C?�u??F?�è	U?N??�?�?�	-	U??L?�	¬VzÇd?C??K?�	W?�U??F?�Ç	W?�èb??*Ç	s�	47 	ÉÏU*Ç
s�	ÁÇbà�?à�Ç	W?à�uà�?àH?à*Ç	WàO?à�?à�Uà;Ç	ÊÇu?àM?à�à�Ç	rà�d?à�	ç�à�Ã	II�bM?��U?�

®2014	d�UM��#U�
s�	ÁÇb��Ç	W��?�Jà*Ç	Wà�ÑUàI?Fà�Ç	äuà�bà�Ç	vàK?à�	Wà��dC�Ç	Öd?àHà�	à	2
¬VzÇdCK�	W�U?F�Ç	W�èb*Ç	s�	63	ÉÏU*Ç	åUJ�_	UI?O�D�	2014 d�UM��#U�

®ç��Ã	I	bM��U�	U�dOOG�	-	UL�
-	UL�	¬VzÇdC?K�	W�UF?�Ç	W�èb*Ç	s�	1°	à	86	ÉÏU*Ç	åUJ?�Ã	o�D�	à	3
sà�	ÁÇbà�à�Ç	W?àIàI?�L?à�Ç	äu�bà�Ç	vK?�	ç��Ã	I	bM�?�U�	U?àNL?OL?��è	U?�dàO?OG?�

®2014	d�UM��#U�
UL�	¬VzÇdCK�	W�UF�Ç	W�èb*Ç	s�	ÉÑdJ*Ç	145 ÉÏU*Ç	åUJ�Ã	o�D�	à	4
ÁÇb��Ç	W?�u�?H*Ç	W?O�?�U;Ç	ÊÇu?M�?�Ç	r�d�	ç�?�Ã	III	bM?��U?�	UN?LO?L�?�	-

®2015	d�UM�	#U�	s�
Wà�èbà*Ç	sà�	ÉÑd?àJà*Ç	229è	ÉÑdJ*Ç	212 5�ÏU*Ç	åU?Jà�Ã	oà�?Dà�	à	5
W��Çd?*Ç	ÊUO?KL�	v?K�	ç��Ã	III	bM�?�U�	UN?LO?L��	-	U?L�	¬VzÇd?CK�	W?�UF?�Ç

®2015	d�UM�	#U�	s�	ÁÇb��Ç	W�u�H*Ç	WO��U;Ç	ÊÇuM��Ç	r�d�
VzÇd?C?K�	W?�U?F?�Ç	W?à�èb?à*Ç	sà�	247 - XXIII	ÉÏU?*Ç	åU?J?à�Ã	oà�?D?à�	à	6
ÊÇuM�?�Ç	vK�	ÊU�d?A�Ç	vK?�	W��d?C�Ç	r�d?�	ç��Ã	I	bM�?�U�	UN?LOL?��	-	U?L�

®ÁUH��Ç	Éb�	ä��	W�u�H*Ç	WO��U;Ç
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WBB<Ç	ÊU��d*Ç	b�b&	W�M�è	dO�J�	W�M�

âdD�Ç	d��	s�d�U�LK�	w�UL'Ç	w�uLF�Ç	qIM�Ç	ÊU�b)
5	ÉÏU*Ç

2016	d�L��Ï	31 v�Å	2014 d�UM�	#U�	s�	Éb�L*Ç	Éd�H�Ç	ä��	Ëb%	à	®Iw�uLF�Ç	qI?M�Ç	ÊU�b)	WB?B<Ç	ÊU��d?*Ç	b�b&	W�?M�è	dO�?J�	W�M?�®âdD�Ç	d��	s�d�U�LK�	w�UL'Ç
w�uLF�Ç	qI?M�Ç	ÊU�b)	W?KG��?*Ç	Ê�èUIL?K�	dO�?J��Ç	W�?M�	äu�?�	à	1fH?�	ä��	ÊU?�?�d?�	Ë��	Ïèb?�	w�	âd??D?�Ç	d?�?�	s�d?�U?�?L?K??�	w�U?L?'ÇèÃ	ÉÑÇÏ�Ç	ÉÑU�Å	s�Ñ	U�dO�J�	l�e?*Ç	W��d*Ç	l{u�	åe�K?�	w��Çè	WM��ÇdO��Ç	s�	wzUN?M�Ç	UN�?��è	UN���Å	ábN?�	p�Ðè	UN�d�	s�	W?HKJ*Ç	W?N'Ç®âdD�Ç	vK�
WI?KF?�*Ç	×èd?AK?�	W?OK?LF?�Ç	çcN?�	W?OM?F*Ç	ÊU?��d?*Ç	VO?��?��	æÃ	wG?�?M�		®wLOEM�	hM�	ÉÏb;Çè	¬äULF���Çè	WOJK*Çè	dLF�U�

º	dO�J��Ç	W�M*	vB�_Ç	mK�*Ç	w�U��Ç	u�M�Ç	vK�	Ïb��è
ä��	Éb?�Çè	W?�??�d?�	d?O??�?J??�	s�	r�ÑÏ	©300.000¨	n�Ã	W?zU?L??���	•»	WM��Ç	fH�
fH�	ä�?�	5�?�?�d?�	d?O?�J?�	s�	r�ÑÏ	©400.000¨	n�Ã	WzU?L?F?�ÑÃ	•»	WM��Ç
ä��	ÊU�?�d?�	Ë��	dO?�?J?�	s�	r�ÑÏ	©500.000¨	n�Ã	WzU?L?�L?�	•®WM��Ç	fH�
w�uLF�Ç	q?IM�Ç	ÊU�b?)	WKG?��*Ç	Ê�èU?ILK?�	b�b�?��Ç	W�M?�	äu��	à	2WM?�?�Ç	fH�	ä��	5?�?��d?�	Ïèb?�	w�	âd?D�Ç	d?�?�	s�d�U?�?LK?�	w�U?L?'Çº	åe�K�	w��Çè
WHKJ*Ç	W?N'Ç	èÃ	ÉÑÇÏ�Ç	ÉÑU�Å	s�Ñ	U�b?�b&	l�e*Ç	W�?�d*Ç	l{u�	•vK�	d?O?��Ç	s�	w?zUN?M?�Ç	UN?�?��è	U?N?���Å	áb?N�	p�Ðè	¬U?N?�d?�	s�»	âdD�Ç
UN?�	hàà�d?*Ç	b?à�UI?*Ç	s�	Ïb?�	vK?�	d?�u�?�	Éb?�b?�	W?��d?�	ÁU?M?��U?�	•W�?ON?��Çè	äU?L?F�?��Ç	×èdA?�	VO?��?��è	Çb?FI?�	25 âuH?�	èÃ	äÏUF?�w�UL?'Ç	w�u?L?F?�Ç	qI?M?�Ç	ÊU?�b?)	W?B?B?<Ç	ÊU?��d?*U?�	W?I?K?F?�?*ÇU?I??�?�	W??���?�Ç	Ée??N?�Ã	vK??�	Éd?�u??�?*Çè	âd??D?�Ç	d??�?�	s?�d?�U??�?L??K?�®qLF�Ç	UN�	êÑU'Ç	WOLOEM��Ç	ÕuBMK�
WI?KF?�*Ç	×èd?AK?�	W?OK?LF?�Ç	çcN?�	W?OM?F*Ç	ÊU?��d?*Ç	VO?��?��	æÃ	wG?�?M�		®wLOEM�	hM�	ÉÏb;Çè	¬äULF���Çè	WOJK*Çè	dLF�U�
©400.000¨	n�Ã	WzU?L?F?�ÑÃ	w�	b?�b?�?�?�Ç	W�?M?*	vB?�_Ç	mK?�?*Ç	Ïb?�?�®W��d�	qJ�	r�ÑÏ

I	bM?��Ç	w�	U?LN?OK?�	ÕuB?M*Ç	b?�b�?��Ç	W?�?M�è	d?O�?J�?�Ç	W�?M�	äu?��	à	®II®çbF�	III bM��Ç	åUJ�_	UI�è	ç��Ã
WO?�Çe?O?*Ç	nI�	Ïèb?�	w�	¬ÊU?�?�d?*Ç	b�b?&	W?O?K?LF?�	W?�u?�è_Ç	vDF?�è®ÉÏu�d*Ç
¬ÊU��d*Ç	dO�?J�è	á��Å	WOKL?F�	éd�Ã	W�O?N�	ÉÑÇÏ�Ç	nOKJ�	W?�U�	w�UN?���Å	-	W�?�d�	q�	s�	ÉÑÇÏ�Ç	Éb?zU?H�	êÏR?�	æÃ	W�?ON?�Ç	çc?�	vK�	V�è®ULNMO�	UNOK�	oH�*Ç	WLOI�Ç	q�UI�	U�dO�J��èÃ
w�U??L???'Ç	w�u??L???F??�Ç	q?I??M???�Ç	ÊU??�b???�	qO??�Q???�	W??M???'�	Ëb??%	à	®IIIb�b%è	`M*Ç	q�u?��	ÊUH?K�	W�ÇÑb?�	UNO?�Å	bNF?�	�âdD�Ç	d�?�	s�d�U�?LK�hM�	ÉÏb;Ç	ÊU?OH?OJ?�Çè	×èdA�Ç	V�?�	¬UN?K�u?��	r��	w�?�Ç	`M*Ç	m�U?��®wLOEM�
®W?M?N?*Ç	s�	b?�Çè	q�?2è	ÉÑÇÏ�Ç	s�	5?K?�?2	s?�	W?M?�?K?�Ç	çc?�	n�Q?�?�®wàLOEM�	hM�	UN�UG��Ç	ÊUOHO�è	W�O�d�	Ïb%è
vL�*Çè	W?KI?���	ÉÑu?B�	dO?�*Ç	W?�èb�Ç	o�d�	W?O�Çe?O�	qL�?��	à	®IVWO�u?J(Ç	W?DK?�K?�	l�U�?�Ç	�WO?�dD?�Ç	W���?�Çè	âdD�Ç	d?��	qI?M�Ç	W?�d�b?��r�?�	êuM?�	n?I�	Ïèb?�	w�	ç�?�Ã	ÉÑu?�c*Ç	`?M*Ç	q?�u?L�	q?IM?�U?�	W?H?K?J?*Ç		®Z�U�d��Ç	Éb�	äu�	vK�	b�1	ÑU�Å	Z�U�d�	sL{	çb�b%

w�uLF�Ç	qIM�Ç	ÊU�b�	ÊUO�èÐQ�	s�	äÒUM��Ç	W�M�
âdD�Ç	d��	s�d�Uàà�LK�	wà�UL'Ç

6	ÉÏU*Ç
2016	d�L?��Ï	31 v�Å	2014 d�UM?�	#U�	s�	Éb�?L*Ç	Éd?�H�Ç	ä��	Ëb?%	à	®Iæu?�?�d?�	s�c?�Ç	ÊU??O?�èÐQ?*Ç	ÈU?�?�Ã	5?O??�Çc?�Ç	ÕU?�?���	äu??�?�	W?�?M?�w�u?L??F?�Ç	qI??M??�Ç	ÊU?�b??�	ÊU?O??�èÐQ?�	s�	¬ÉÑÇÏ�Ç	Éb??zU??H?�	¬äÒU??M?�??�Ç�w�åU?àJ?�Ã	o�è	U?N?O??K?�	Çu?K?B?�	s�c??�Ç	âd?D?�Ç	d?�?�	s�d??�U?�?L?K?�	w?�U?L?'Ç
1383	Éd��Ç	éÏU?L�	s�	24 w�	ÑÏUB�Ç	1.63.260	r�Ñ	n�dA�Ç	d?àON?E�ÇÁÇu�	¬âd?D?�Ç	d?��	ÊÇÑU?O?�?�Ç	WD?�Çu?�	qI?M�Ç	æQ?A?�	©1963	d�?L�u?�	12¨®WKG���	dO�	èÃ	dOG�Ç	æb�	s�	WKG���	ÊUO�èÐQ*Ç	çc�	X�U�
j)Ç	äu?�è	W??�??�d??*Ç	W?�ÑÏ	V�??�	W??�??M?L??K??�	vB??�_Ç	mK?�??*Ç	Ïb??�??�º	çbF�	äèb'Ç	o�è	U�u���	WO�èÐQ*Ç	Ùu{u�

s�	Ê��U�v�è_Ç	W�Ñb�Ç
s�	Ê��U�WO�U��Ç	W�Ñb�Ç
s�	Ê��U�W��U��Ç	W�Ñb�Ç

s�	lDI*ÇrK�	400âu��U�è
rK�̄ r�ÑÏ 2.000
rK�̄ r�ÑÏ 1.000

àà

50	s�	lDI*Çs�	q�Ã	v�ÅrK�	100
rK�̄ r�ÑÏ 5.000
rK�̄ r�ÑÏ 4.000
rK�̄ r�ÑÏ 3.000

s�	lDI*Çq�Ã	v�Å	100rK�	200	s�
rK�̄ r�ÑÏ 4.000
rK�̄ r�ÑÏ 3.000
rK�̄ r�ÑÏ 2.000

s�	lDI*Çq�Ã	v�Å	200rK�	400	s�
rK�̄ r�ÑÏ 3.000
rK�̄ r�ÑÏ 2.000

àà

0	s�	lDI*Çs�	q�Ã	v�ÅrK�	50
rK�̄ r�ÑÏ 6.000
rK�̄ r�ÑÏ 5.000
rK�̄ r�ÑÏ 4.000
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W?O?�U?*Ç	æu?�U?�	s�	5	ÉÏU*Ç	s�	III b?M?�?�Ç	åU?J?�_	U?I?�è	W?�?M?*Ç	äu??�?�®2014 WO�U*Ç	WM�K�	110®13�r�Ñ
vL�?*Çè	WK?I?��?�	ÉÑu?B�	d?O�?*Ç	W?�èb�Ç	o�d?�	W?O�Çe?O?�	qL�?�?�	à	®IIWO�u?J(Ç	W?DK?�K?�	l�U?��Ç	�W?O�d?D�Ç	W?����Çè	âd?D�Ç	d?��	qI?M�Ç	W?�d�b?��r��	êu?M?�	nI�	Ïèb?�	w�	ç��Ã	ÉÑu?�c*Ç	W?�?M*Ç	q?�uL?�	qI?M�U?�	W?HK?J?*Ç	®Z�U�d��Ç	Éb�	äu�	vK�	b�1	ÑU�Å	Z�U�d�	sL{	çb�b%

w�UL'Ç	w�uLF�Ç	qIM�Ç	ÊU�b�	Ê�èUI�	qO�Q�	W�M�
âdD�Ç	d��	s�d�U�LK�

7	ÉÏU*Ç
2016	d�L��Ï	31 v�Å		2014 d�UM�	#U?�	s�	Éb�L?*Ç	Éd�H?�Ç	ä��	Ëb%	à	®Id��	s�d?�U�?LK�	w�U?L'Ç	w�u?LF�Ç	qI?M�Ç	ÊU?�b�	Ê�èUI?�	qO�Q?��	W�?M�	®âdD�Ç
çc�	qO�Q?�	Z�U�d?�	s�	ÉÏUH?���Ç	w�	V�d?�	W�èUI?�	qJ�	W?�M?*Ç	äu��W??D??K??�??�Ç	q�??�	s�	b??F??�	ÌÐu??/	o?�è	VK??�	ÙÇb??�Å	b??F??�	p�Ðè	Ê�èU??I??*Çs�	bF�	Ê�L%	d��Ï	w�	ÉÏb;Ç	×èdAK�	UI��è	qI?M�U�	WHKJ*Ç	WO�uJ(Çd?�?�	s�d?�U?�??L?K?�	w�U?L?'Ç	w�u??L?F?�Ç	qI?M?�Ç	ÊU??�b?�	qO?�Q?�	W??M?'¢	æb?�WO?�U?*Ç	æu�U?�	s�	5	ÉÏU*Ç	s�	III 	bM?��Ç	w?�	UN?OK?�	Õu?BM?*Ç	¢âd?D�Çãd�A�	ÑÇdI?�	d��b�Ç	Çc?�	vK�	o�Çu�è	®2014	WO�U*Ç	W?M�K�	110®13	r�Ñ®WO�U*U�	nKJ*Ç	d�Òu�Çè	qIM�U�	nKJ*Ç	d�ÒuK�
WO?�U*Ç	æu?�U�	s�	5	ÉÏU*Ç	s�	III 	bM?��Ç	åU?J�_	U?I?�è	W�?M*Ç	äu?�?�n�Ã	w�??zU??�	U??N?G??K??�??�	éb??F??�??�	�è	2014 W?àO??�U??*Ç	W??M??�??K??�	110®13	r�Ñ®W�èUI�	qJ�	W��M�U�	vB�Ã	b��	r�ÑÏ	©200.000¨
vL�?*Çè	WK?I?��?�	ÉÑu?B�	d?O�?*Ç	W?�èb�Ç	o�d?�	W?O�Çe?O?�	qL�?�?�	à	®IIWO�u?J(Ç	W?DK?�K?�	l�U?��Ç	�W?O�d?D�Ç	W?����Çè	âd?D�Ç	d?��	qI?M�Ç	W?�d�b?��r��	êu?M?�	nI�	Ïèb?�	w�	ç��Ã	ÉÑu?�c*Ç	W?�?M*Ç	q?�uL?�	qI?M�U?�	W?HK?J?*Ç®Z�U�d��Ç	Éb�	äu�	vK�	b�1	ÑU�Å	Z�U�d�	sL{	çb�b%

dOG�Ç	ÈU�(	lzUC�K�	w�dD�Ç	qIM�Ç	ÊU��d�	b�b&	W�M�
êèdI�Ç	j�u�Ç	q�ÇÏ	ÕU����	w�UL'Ç	w�uLF�Ç	qIM�Ç	ÊU��d�è
dOG�Ç	ÈU�(	lzUC�K�	w�dD�Ç	qIMK�	ãd��	ÊÇÐ	ÊU��d�	dO�J�	W�M�è

8	ÉÏU*Ç
2016	d�?L?�?�Ï	31 v�Å	2014 d�U?M?�	#U?�	s�	Éb�?L?*Ç	Éd?�?H�Ç	ä��	Ëb?%ÊU�?�d�è	d?OG?�Ç	ÈU�?(	lzU?C�?K�	w�d?D?�Ç	qIM?�Ç	ÊU�?�d�	b?�b?��?�	W�?M�dO�J�	W�?M�è	êèdI�Ç	j�u�Ç	q�ÇÏ	ÕU?����	w�UL'Ç	w�uLF?�Ç	qIM�Ç®dOG�Ç	ÈU�(	lzUC�K�	w�dD�Ç	qIMK�	ãd��	ÊÇÐ	ÊU��d�

qIM�Çè	dOG�Ç	ÈU�(	lzUC�K�	w�dD�Ç	qIM�Ç	ÊU��d�	b�b&	W�M�	à	1
®êèdI�Ç	j�u�Ç	q�ÇÏ	ÕU����	w�UL'Ç	w�uLF�Ç

º	WO�U��Ç	×èdAK�	WOKLF�Ç	çcN�	WOMF*Ç	ÊU��d*Ç	VO����	æÃ	wG�M�
W�?�d?*Ç	b�b?&	VK?�	ÙÇb?�Å	a�ÑU�	b?M?�	W?M�	15 s�	U�d?L?�	qI?�	�Ã	à
»	qIM�U�	WHKJ*Ç	WO�uJ(Ç	WDK�K�	WF�U��Ç	WB�<Ç	`�UB*Ç	éb�

æèb?�	q�_Ç	vK?�	d??N?�Ã	W?���	Éb??*	ä�G?�?�Ç	W??O?F?{è	w�	æu??J?�	æÃ	à
VK?�	ÙÇb??�Å	a�ÑU?�??�	W?I?�U??�?�Ç	Çd??N?�	d??A?�	wM??��Ç	ä��	ÙU?D??I?�Ç

»	d�c�Ç	n�U��Ç	b�b���Ç
s�	ÉÏUH���Ç	VK�	ÙÇb?�S�	Çu�U�	s�c?�Ç	5K�UM?�Ç	WOJK�	w�	æu?J�	æÃ	à
h�?A?�	d?�_Ç	oK?F?�?�	U?�b?M?�è	¬2013 uO?�u?�	#U?�	q�?�	W?�?M?*Ç	çc?�
p�d�	WO?ààJK�	w�	æu?ààJ�	æÃ	2014 d�UààM?�	#Uà�	bF?�	f�Ã	êÑU�?��Ç

®2013	uO�u�	#U�	q��	W�dA�Ç	w�	5L�U��	ÁU�d�	Éb�	èÃ
º	b�b���U�	WOMF*Ç	W��d*Ç	p�U�	vK�	V��

ÇbO?I?�	æu?J?�	æÃ	¬dO?G?�Ç	ÈU?�?(	lzU?C?�K?�	w�d?D?�Ç	qI?M?K�	W?�?�?M?�U?�	à
d?�_Ç	oK?F?�	ÇÐÅè	¬2014	d?�U?M?�	#U?�	q�??�	W?M?N?*U?�	ÕU??)Ç	q�?�?�U?�
5L�U�*Ç	ÁU�dA�Ç	v?K�	V��	ç��Ã	tO�Å	ÑUA*Ç	êÑU�?���Ç	h�A�U�
»	2014	d�UM� #U�	q��	WMN*U�	ÕU)Ç	q���U�	s�bOI�	Çu�uJ�	æÃ
¬êèdI�Ç	j�u�Ç	q�ÇÏ	ÕU�?���	w�UL'Ç	w�uL?F�Ç	qIMK?�	W��M?�U�	à
W�Ñb?�Ç	s�	W�?�d?�¨	êèdI?�Ç	j�u�U?�	qI?M�Ç	hO?�d?�	vK�	d?�u�?�	æÃ

®VKD�Ç	ÙÇb�Å	a�ÑU�	bM�	©�Ì�	nM�	W��U��Ç
5K?�R?*Ç	5?K�U?M?�Ç	W?�U�?�?�U?�	W�èd?A?�	W?�M?*Ç	s�	ÉÏU?H?���Ç	vI?�?�è

º	WO�U��Ç	×èdAK�
º	dOG�Ç	ÈU�(	lzUC�K�	w�dD�Ç	qIMK�	W��M�U�	à

t�	æèÐQ?�	w�U?L??�Å	æÒè	ÊÇÐ	Éb?�b?�	W??�?�d?�	ÁU?M??�?�U?�	åÇe??�?��Ç	À	
»	UM�	15 âuH�	èÃ	êèU��	WKL��	W��dLK�

W?N?'Ç	èÃ	ÉÑÇÏ�Ç	ÉÑU??�Å	s�Ñ	U?�b?�b??&	l�e?*Ç	W??�?�d?*Ç	l?{è	À
s�	wzUN?M�Ç	U?N�?��è	U?N���Å	áb?N�	p�Ðè	¬U?N�d?�	s�	W?HK?J*Ç

»	âdD�Ç	vK�	dO��Ç
U?I??�??�	W??���??�Ç	Ée??N?�Ã	v?K?�	ÉU??M??�??I??*Ç	W??�?�d??*Ç	d??�u??�	Èu??�è	À

®qLF�Ç	UN�	êÑU'Ç	WOLOEM��Ç	ÕuBMK�



 - 16 -
b�b&	`M�	W���	s�	ÉÏU?H���Ç	dO?G�Ç	ÈU�(	lzUC?��Ç	wK�UM?�	sJ1è
VO?�?�?�?�	ãd?�?�	ÊÇÐ	Éb?�Çè	W?�?�d?�	ÁU?M?�?��	ãd?�?�	ÊÇÐ	ÊU??�?�d?�	Ë��
5K?�R?*Ç	5K?�U?M�Ç	vK?�	5?F�?�	¬W?�U(Ç	çc?�	w�è	®d?�c?�Ç	WH?�U?��Ç	×èd?A?K�
`MLK?�	w�UL?��Ç	mK�?*Ç	ÒèU��?�	�	æÃè	d�c?�Ç	WH�U?��Ç	×èd?AK�	W?�U�?���Ç

®Éb�b'Ç	ãd��	ÊÇÐ	W��d*Ç	ÁUM��Ç	sL�
º	êèdI�Ç	j�u�Ç	q�ÇÏ	ÕU����	w�UL'Ç	w�uLF�Ç	qIMK�	W��M�U�	à
s�	U�dL�	qI?�	èÃ	äÏUF�	Çb?FI�	15 ÊÇÐ	W��d�	ÁU?M��U?�	åÇe���Ç	À
s�	ÊU�?�d*U?�	W�U?)Ç	WO?MI?��Ç	W?�O?N�?�Ç	×èdA?�	VO?��?��è	5?�M?�
UN�	êÑU'Ç	W?OLO?EM�?�Ç	ÕuBM?K�	UI?��	�Ì�	nM�	W?��U�?�Ç	W�Ñb�Ç

»	qLF�Ç
W?N??'Ç	èÃ	ÉÑÇÏ�Ç	ÉÑU?�Å	s�Ñ	U??�b?�b??&	l�e??*Ç	W?�??�d?*Ç	l{è	À
s�	wzU?NM?�Ç	U?N?�?�?�è	U?N?���Å	áb?N?�	p�Ðè	¬U?N?�d�	s?�	WH?K?J?*Ç

»	âdD�Ç	vK�	dO��Ç
ÕuBMK�	UI��	W����Ç	ÉeN�Ã	vK�	ÉU?M�I*Ç	W��d*Ç	d�u�	Èu�è	À

®qLF�Ç	UN�	êÑU'Ç	WOLOEM��Ç
®Éd�	äè_	dO��Ç	w�	UNF{è	a�ÑU�	s�	ÁÇb��Ç	W��d*Ç	dL�	V����

º	w�U��Ç	u�M�Ç	vK�	W�M*Ç	mK��	Ïb��
©ãd��	ÊÇÐ	W��d�¨	dOG�Ç	ÈU�(	lzUC�K�	w�dD�Ç	qIM�Ç

r�Ñb�U�	W�M*Ç	mK��
WHK�*Ç	W��d*Ç	s�

150.000
130.000

135.000
115.000

WM�	20è	15	5�	U�
WM�	20	âuH�

w�UL��Ç	æÒu�ÇW��dLK�	t�	æèÐQ*ÇèÃ	äÏUF�	WKL��qI�è	æUM�Ã	8	âuH�s�	14	äÏUF�	èÃ

w�UL��Ç	æÒu�ÇW��dLK�	t�	æèÐQ*Çs�	3,5	âuH�	WKL��æUM�Ã	8	s�	qI�è

r�Ñb�U�	W�M*Ç	mK��
WHK�*Ç	W��d*Ç	s�

130.000
105.000

110.000
90.000

WM�	20	è	15	5�	U�
WM�	20	âuH�

t�	æèÐQ*Ç	w�UL��Ç	æÒu�Ç
14	âuH�	WKL��	W��dLK�s�

t�	æèÐQ*Ç	w�UL��Ç	æÒu�ÇqI�	WKL��	W��dLK�s�	14	äÏUF��èÃ

º	dOG�Ç	ÈU�(	lzUC�K�	w�dD�Ç	qIM�Ç
¬ÊU�èU(Ç	qIM�	ÉÑuDI�

¬ÊU�èU(Ç	qIM�	ÉÑuDI�	nB�ãd��	ÊÇÐ	UN���d�	l�	Ïb&	ÉÑuDI�	nB�	èÃ	ÉÑuDI�

r�Ñb�U�	W�M*Ç	mK��
WHK�*Ç	W��d*Ç	s�

110.000
90.000

90.000
70.000

WM�	20	è	15	5�	U�
WM�	20	âuH�

Éb�b�	W��d� äÏUF�	èÃ	qI�	W��d*Ç	s�5�M�

êèdI�Ç	j�u�Ç	q�ÇÏ	ÕU����	w�UL'Ç	w�uLF�Ç	qIM�Ç
©�Ì�	nM�	W��U��Ç	W�Ñb�Ç	ÊU��d�¨

210.000
190.000

w�UL��Ç	æÒu�ÇW��dLK�	t�	æèÐQ*Ç
14	âuH�	WKL��s�

ÈU�(	lzUC�K�	w�dD�Ç	qI?MK�	ãd��	ÊÇÐ	ÊU��d�	dO?�J�	W�M�	à	2
®dOG�Ç

º	WO�U��Ç	×èdAK�	WOKLF�Ç	çcN�	WOMF*Ç	ÊU��d*Ç	VO����	æÃ	wG�M�
W�?�d*Ç	d?O�?J�	VK?�	ÙÇb?�Å	a�ÑU�	b?M�	W?M�	15 s�	U�d?L�	q?I�	�Ã	à
»	qIM�U�	WHKJ*Ç	WO�uJ(Ç	WDK�K�	WF�U��Ç	WB�<Ç	`�UB*Ç	éb�
»	æUM�Ã	8 WKL��	t�	æèÐQ*Ç	w�UL��Ç	UN�Òè	âuH�	èÃ	äÏUF�	æÃ	à

æèb?�	q�_Ç	vK?�	d??N?�Ã	W?���	Éb??*	ä�G?�?�Ç	W??O?F?{è	w�	æu??J?�	æÃ	à
VK?�	ÙÇb??�Å	a�ÑU?�??�	W?I?�U??�?�Ç	Çd??N?�	d??A?�	wM??��Ç	ä��	ÙU?D??I?�Ç

»	dO�J��Ç
s�	ÉÏUH?���Ç	VK?�	ÙÇb?�S�	Çu?�U�	s�c?�Ç	5?K�U?M�Ç	W?OJ?K?�	w�	æuJ?�	æÃ	à
h�A�	d?�_Ç	oKF�?�	U�b?M�è	¬2012 uO�u?�	#U�	q��	ÉÑu?�c*Ç	W�?M*Ç
p�d�	W?O?J?K?�	w�	æu?J?�	æÃ	2014	d�U?M?�	#U?�	b?F?�	f�Ã	êÑU?�?��Ç

®2012	uO�u�	#U�	q��	W�dA�Ç	w�	5L�U��	ÁU�d�	Éb��èÃ
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r�Ñb�U�	W�M*Ç	mK��
WHK�*Ç	W��d*Ç	s�

WM�	20	è	15	5�	U�
WM�	20	âuH�

Ébà�d*Ç	ÏÑÇuà*Ç	à	®II
	ÊUàN�K�	Ébà�dà*Ç	ÏÑÇuà*Ç

9	ÉÏU*Ç
47.96	r�Ñ	æu�U?I?�Ç	s�	66 ÉÏU*Ç	s�	v�è_Ç	Éd?I?H�Ç	åU?J?�_	U?IO?�?D�
%1	W��� 2014 WO�U*Ç	WM?��Ç	s�	ÊUN�?K�	b�d�	¬W?N'Ç	rOEM?��	oKF?�*Ç®ÊU�dA�Ç	vK�	W��dC�Ç	WKOB�	s�

10	ÉÏU*Ç
47.96	r�Ñ	æu�U?I�Ç	s�	66 	ÉÏU*Ç	s�	v�è_Ç	Éd?IH�Ç	åU?J�_	U?IO?�D?�
%1	W���	2014 	WO�U*Ç	WM��Ç	s�	ÊUN�K�	b�d�	¬W?N'Ç	rOEM��	oKF�*Ç®q�b�Ç	vK�	W��dC�Ç	WKOB�	s�

ÉdO�*Ç	W�èb�Ç	o�Çd�	ÊUO�ÇeO�	w�	Éb�d*Ç	m�U�*Ç	XO���
	WM�e�K�	WO�uB)Ç	ÊU�U�(Çè	WKI���	ÉÑuB�

11	ÉÏU*Ç
¬Çc�	WO?�U*Ç	æu�U?�	åUJ�Ã	ÉU?�Çd�	l�	2014	WO�U*Ç	W?M��Ç	ä��	X�?��WK?I?�?�?�	ÉÑu?B?�	Éd?O?�?*Ç	W�èb?�Ç	o�Çd?�	ÊU?O?�Çe?O?�	w�	Éb?�d?*Ç	m�U?�?*Ç®2013 d�L��Ï	31 a�ÑU��	W�u�H*Ç	WM�e�K�	WO�uB)Ç	ÊU�U�(Çè

WM�e�K�	WO�uB)Ç	ÊU�U�(Ç
	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç	ÈU�(Ç	dOOG�

êdC(Ç	w�dD�Ç	qIM�Ç	ÊU���Å	W��Çu�	âèbM��	vL�*Ç
�æb*Ç	5�	j�Çd�Çè	

12	ÉÏU*Ç
åUJ�Ã 	¬2014	d�U?M�	#U?�	s�	ÁÇb�?�Ç	¬w�U�?�Ç	u?�M?�Ç	vK�	rL?��è	d?O?G�ÑÏU?B?�Ç	2007	W?O?�U??*Ç	W?M?�??K?�	43.06 r�Ñ	W?O?�U??*Ç	æu?�U?�	s?�	19 ÉÏU?*Ç
1427	Wààà�(Ç	êÐ	10 	aààà�ÑU�� 	1.06.232 r�Ñ	n�dA?�Ç	d?ON?E�Ç	çc?O?HM?�?�	º	UNLOL��è	U�dOOG�	-	UL�	¬©2006	d�L��Ï	31¨
º	æuJ�è	�æb*Ç	5�	j�Çd�Çè	®®®®®®®®	sJL��Ç	w�	W��Ñ à	®I	à	®19	ÉÏU*Ç�
t�UI?H�	ád�è	çÏÑÇu?�	i�I?�	d��Ç	u?�	WO?K�Çb?�U�	nK?J*Ç	d?�Òu�Ç	à	�Ê��U(Ç	W?D?�Çu?�	êd?C?(Ç	qI?M�U?�	W?I?K?F?�*Ç	ÊU?O?K?L?F?K�	W?�?�?M?�U?��WD�Çu�	qIM�Çè	v�è_Ç	W?�Ñb�Ç	s�	Éd�_Ç	ÊÇÑUO�	WD?�Çu�	qIM�Çè�qJ�è	êu�ÇdD�Ç	WD�Çu�	qIM�Çè	WO�U��Ç	W�Ñb�Ç	s�	Éd�_Ç	ÊÇÑUO��»	UN�u�	æU�	ULHO�	êdC�	w�UL�	qI�	WKO�è�
W��M�U�	t�UI?H�	ád�è	çÏÑÇu�	i�I�	d?��Ç	u�	qIM�U�	nK?J*Ç	d�Òu�Çè	à	�s�d�U?�?*Ç	qI�è	d?O?G�Ç	ÈU?�?(	lzU?C�?�Ç	qI?M�	W?I?KF?�?*Ç	ÊU?OK?L?FK?��®ÌèÏe*Ç	qIM�Çè	Ê��U(Ç	WD�Çu��

W��dLK�	t�	æèÐQ*Ç	w�UL��Ç	æÒu�Çs�	14	êèU��	èÃ	qI�	WKL��æèÐQ*Ç	w�UL��Ç	æÒu�ÇâuH�	WKL��	W��dLK�	t�	
s�	14

135.000
115.000

165.000
140.000

d?O?�??J?�è	á��Å	W?O??K?L??F?�	éd?�Ã	W??�?O?N??�	ÉÑÇÏ�Ç	nO?K??J?�	W?�U??�	w�	à	®II
-	W�?�d�	q�	s�	¬ÉÑÇÏ�Ç	Éb?zU?H�	êÏR?�	æÃ	W�?ON?�Ç	çc?�	vK�	V�è	ÊU?�?�d*Ç

®ULNMO�	UNOK�	oH�*Ç	WLOI�Ç	q�UI�	¬U�dO�J�	èÃ	UN���Å
éb�	b�b?��?�Ç	ÊUH?K�	ÙÇb?�S�	Çu?�U�	s�c?�Ç	ÕU�?���	sJ1	à	®III
q��	qàIM�U?�	WàHàK?J*Ç	WàO?�uJ(Ç	WD?K�K?�	WàF�U?à��Ç	WàBà�?<Ç	`�UàB*Ç
æÒU?)Ç	ád?�	s�	U?N?O??K?�	d?O?�Q?�??�Ç	r�?�	r�	w�?�Çè	2014	d?�U?M?�	#U??�
qLF?�Ç	U?N�	êÑU?'Ç	ÊU?O?C�?I?*Ç	s�	ÇèbO?H?�?��	æÃ	¬h�?<Ç	êÑÇÒu?�Ç

®a�ÑU��Ç	Çc�	q��
vL�?*Ç	WK?I?��?�	ÉÑu?B�	d?O�?*Ç	W?�èb�Ç	o�d?�	W?O�Çe?O?�	qL�?�?�	à	®IV
WO�u?J(Ç	W?DK?�K?�	l�U?��Ç	�W?O�d?D�Ç	W?����Çè	âd?D�Ç	d?��	qI?M�Ç	W?�d�b?��
nI�	Ïèb?�	w�	ÉÏU?*Ç	çc�	V�u?0	W?�b?;Ç	`M*Ç	q�u?L?�	¬qI?M�U?�	W?HK?J?*Ç

®r�ÑÏ	©330.000.000¨	æuOK�	5���è	WzUL���	mK��	êuM�

q��?�U?�	Çb?O?I�	æu?J?�	æÃ	d?O�?J?�?�U?�	WO?M?F?*Ç	W?��d?*Ç	p�U?�	vK?�	V�?�
h�?A??�U??�	d?�_Ç	o?K?F??�	ÇÐÅè	®2014	d?�U??M?�	#U??�	q�??�	W??M?N??*U?�	ÕU??)Ç
Çu�u?J�	æÃ	5?L?�U�?*Ç	ÁU?�dA?�Ç	vK?�	V�?�	¬ç��Ã	tO�Å	ÑU?A?*Ç	êÑU�?�?��Ç

®2014	d�UM�	#U�	q��	WMN*U�	ÕU)Ç	q���U�	s�bOI�
U�dO�J?�	l�e*Ç	W��d?*Ç	l{u�	W�èdA?�	W�M*Ç	s�	ÉÏU?H���Ç	vI?��è
U?N?���Å	áb?N?�	p?�Ðè	¬U?N?�d?�	s�	W??H?K?J?*Ç	W?N??'Ç	èÃ	ÉÑÇÏ�Ç	ÉÑU?�Å	s�Ñ

®âdD�Ç	vK�	dO��Ç	s�	wzUNM�Ç	UN���è
®Éd�	äè_	dO��Ç	w�	UNF{è	a�ÑU�	s�	ÁÇb��Ç	W��d*Ç	s�	V����

º	w�U��Ç	u�M�Ç	vK�	W�M*Ç	mK��	Ïb��
dOG�Ç	ÈU�(	lzUC��Ç	qI�
©ãd��	ÊÇÐ	W��d�¨
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º	ÈU�(Ç	Çc�	sLC��		à	®	II	�

º	szÇb�Ç	V�U'Ç	w�	�
»	W�UF�Ç	WO�ÇeO*Ç	s�	W�u�b*Ç	m�U�*Ç	à	�

»	WO�Çd��Ç	ÊU�UL'Ç	ád�	s�	W�u�b*Ç	m�U�*Ç	à	�
»	WO�uLF�Ç	Ê�èUI*Çè	WO�uLF�Ç	ÊU��R*Ç	ád�	s�	W�u�b*Ç	m�U�*Ç	à	�

	»	U�U�u�Çè	ÊU�N�Ç	à	�
®WHK�<Ç	ÏÑÇu*Ç	à	�

º	s�b*Ç	V�U'Ç	w�	�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	ÊUIHM�Ç	à	�
»	5OMF*Ç	ÙUDI�Ç	wOMN�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
»	wLOEM�	hM�	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	ÊUIHM�Ç	à	�
ÊÇÑUàààL�?���Çè	ÊU?àààà�ÇÑb�Ç	ÒU?àààà$S�	WI?KF?�*Çè	W?�u�b*Ç	m?�U�*Ç	à	�
êu�ÇdD?�Ç	WD?�Çu�	qIM?�Ç		l�ÑUA?�	ä�G��Çè	W?K�R?*Ç	èÃ	WàààO?�è_Ç�
®w�U?H?�Ç	ÑU�Å	w?�	U?N�u?�	æU?�	U?L?H?O?�	êd?C?(Ç	w�U?L?'Ç	qI?M?�Çè�
æb�	s�	ÑU��Ç	Çc�	w�	Ée�M*Ç	l�ÑUA*Ç	cOHM�	ÊUOHO�	b�b%	r��è�
nKJ?*Ç	d�Òu?K�	ãd?�A?�	ÑÇdI?�	UN?KL?�	WI?�d�è	U?N�?�O?�d�	Ïb?%	WM?'�

®WO�U*U�	nKJ*Ç	d�Òu�Çè	WOK�Çb�U��
W?O??�Çd?�??�Ç	ÊU??�U?L??'Ç	ád??�	s�	W??�u?�b??*Ç	m�U??�?*Ç	h?B?�??�	à	® III�
WD?�Çu�	êd?C?(Ç	qIM?�U?�	WI?KF?�?*Ç	W�?�Çu?*Ç	ÊUO?KL?F?�	W�U?)Ç	ÊU?IH?MK?��
WO?�U�?�Çè	v�è_Ç	W�Ñb?�Ç	s�	Éd?�_Ç	ÊÇÑUO?�	WD?�Çu?�	qIM?�U�è	Ê�?�U(Ç�
UàL?H?O?�	êd?C�	w�U?L?�	qI?�	W?K?O�è	q?J�è	êu?�Çd?D?�Ç	W?D�Çu?�	qI?M?�Çè�

�®UN�u�	æU��
	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç	ÈU�(Ç	dOOG�
�w�ÇÑe�Ç	Í���Ç	âèbM��	vL�*Ç

13	ÉÏU*Ç
II	bM��Ç	åUJ�Ã	¬2014	d�UM�	#U�	s�	ÁÇb?��Ç	¬w�U��Ç	u?�M�Ç	vK�	r?L��
1388	äÇu�	s�	11 a�ÑU��	1012.68 	r�Ñ	n�dA�Ç	d?ON?E�Ç	s�	42	qBH�Ç	s�
çdOOG�	-	UL�	¬ 1969	WM�	s�	WO�U*Ç	æu?�U�	W�U�0	©1968	d�L��Ï	31¨

:	tLOL��è

º	ÈU�(Ç	Çc�	sLC��	à	®II	à	®42	qBH�Ç�
º	szÇb�Ç	V�U'Ç	w��

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�

º	s�b*Ç	V�U'Ç	w��
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
v�Å	èÃ	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	ÊU???C???�u??F???�???�Ç	s?�	W??�u???�b???*Ç	m�U???�???*Ç	à	�

»	rNM�	5I���*Ç�
ÊÇÑÇdI?�Çè	W?O?zUC?I?�Ç	åU?J�_Ç	c?O?H?M�?�	W?I?KF?�?*Çè	W?�u?�b*Ç	m�U?�?*Ç	à	�

�®w�ÇÑe�Ç	Í���U�	WIKF�*Ç	W�ÑÇÏ�Ç�
	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç	ÈU�(Ç	dOOG�

�êdC(Ç	ÌU�b��Çè	vMJ�K�	s�UC��Ç	âèbM��	vL�*Ç
14	ÉÏU*Ç

åUJ�Ã	¬ 2014	d�UM?�	#U�	s�	ÁÇb?��Ç	¬w�U?��Ç	u?�M?�Ç	vK�	rL?��è	dO?G�
ÑÏUB?�Ç 	¬2002	W?O?�U?*Ç	W?M?�?K?�  44.01 r�Ñ	W?O?�U?*Ç	æu?�U?�	s�	24 	ÉÏU*Ç
1422	äÇu�	s�	15	a�ÑU�?�	1.01.346 	r�Ñ	n�dA?�Ç	d?àON?E?�Ç	çc?OH?M?��

º	UNLOL��è	U�dOOG�	l�è	UL�	¬©2001	d�L��Ï	31¨
ÈÇd?�?�Ç	ÏÇb??�Åè	d?O?L??F?�?�Çè	W??M?�b?*Ç	®®®®®®®®®®	W??�?�Ñ	à	®I	à	®24	ÉÏU?*Ç�
vMJ�?�Ç	d�Òè	æuJ?�è	�êdC(Ç	ÌU?�b��Çè	®®®®®®®®®®®®®	Ëb?��	¬wM�u?�Ç�
W?�?�??M?�U?�	t�U??I?H?�	ád??�è	çÏÑÇu?�	i�??I?�	d?��Ç	u??�	W?M?�b??*Ç	W?�U?O??�è�
ÈÇd��Ç	ÏÇb�Åè	dOLF��Ç	d�Òèè	WM�b*Ç	W�UO�è	vMJ��U�	WIKF�*Ç	ÊUOKLFK��
ÊU?O?K?L?F?K?�	W?�?�?M?�U?�	t�U?I?H?�	ád??�è	çÏÑÇu?�	i�?I?�	d?��Ç	u?�	wM?�u?�Ç�

®wM�u�Ç	ÈÇd��Ç	ÏÇb�Åè	dOLF��U�	WIKF�*Ç�
	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	à	®II�

©®tO�	dOOG�	�	w�U��Ç¨
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vL�*Ç	ÖèdI�Ç	ÈU��	ác�

	�WO��H�Ç	ÊUO�èUF�K�	W�uML*Ç	ÖèdI�Ç�
	15	ÉÏU*Ç

vL??�?*Ç	Öèd??I??�Ç	ÈU??�??�	¬2014  d?�U??M??�	#U??�	s�	ÁÇb??�??�Ç	ác??�?�
®�WO��H�Ç	ÊUO�èUF�K�	W�uML*Ç	ÖèdI�Ç�

w�	q�?�??*Ç	2013 d?�??L?�??�Ï	31 	W?�U?�	v?�Å	w�U?�??�Ç	b?O??�d?�Ç	ÌÑb??�
®W�UF�Ç	WO�ÇeO*U�	Ñu�c*Ç	ÈU�(Ç

vL�*Ç	ÖèdI�Ç	ÈU��	ác�
�WO�M�Ã	äèb�	W�uML*Ç	ÖèdI�Ç�

16	ÉÏU*Ç
vL??�?*Ç	Öèd??I??�Ç	ÈU??�??�	¬2014	d?�U??M??�	#U??�	s�	ÁÇb??�??�Ç	ác??�??�

®�WO�M�Ã	äèb�	W�uML*Ç	ÖèdI�Ç�
w�	q�?�??*Ç	2013 d?�??L?�??�Ï	31 	W?�U?�	v?�Å	w�U?�??�Ç	b?O??�d?�Ç	ÌÑb??�

®W�UF�Ç	WO�ÇeO*U�	Ñu�c*Ç	ÈU�(Ç
vL�*Ç	ÖèdI�Ç	ÈU��	ác�

�W�b�b(Ç	pJ�K�	wM�u�Ç	V�JLK�	W�uML*Ç	ÖèdI�Ç�
17	ÉÏU*Ç

vL??�?*Ç	Öèd??I??�Ç	ÈU??�??�	¬2014	d?�U??M??�	#U??�	s�	ÁÇb??�??�Ç	ác??�??�
®�W�b�b(Ç	pJ�K�	wM�u�Ç	V�JLK�	W�uML*Ç	ÖèdI�Ç�

w�	q�??�??*Ç	2013 d?�??L??�??�Ï	31 W?�U??�	v�Å	w�U??�??�Ç	b??O??�d?�Ç	l?�b?�
qB?H??�U?�	qO??�Çb?*Ç	w�	ÌÑb??�è	W??�U?F??�Ç	W?O??�Çe?O??*Ç	v�Å	Ñu?�c??*Ç	ÈU?�??(Ç

®�W�uM��	ÏÑÇu��	90	ÉdIH�Ç	¬8500	ÉÏU*Ç	¬1.1.0.0.0.13.000
vL�*Ç	ÊUIO����Ç	ÈU��	ác�

wMN*Ç	wM�u�Ç	V�JLK�	W�uML*Ç	ÊUIO����Ç�
	�WO��H�Ç	ÊUO�èUF��Çè	w�UDI�Çè	Èu��K�	

18	ÉÏU*Ç
vL?�?*Ç	ÊU?I?O?�?�?�?�Ç	ÈU?�?�	¬ 2014	d?�U?M?�	#U?�	s�	ÁÇb?�?�Ç	ác?�?�
w�U?D??I?�Çè	Èu?�??�?K??�	wM?N??*Ç	wM?�u??�Ç	V�?J??L?K??�	W?�u??M?L??*Ç	ÊU?I?O??�?�??�?�Ç�

®�WO��H�Ç	ÊUO�èUF��Çè
w�	q�?�??*Ç	2013 d?�??L??�??�Ï	31 W?�U??�	v�Å	w�U??�??�Ç	b?O??�d??�Ç	ÌÑb??�

®W�UF�Ç	WO�ÇeO*U�	Ñu�c*Ç	ÈU�(Ç

vL�*Ç	ÊUIO����Ç	ÈU��	ác�
�êÏUB���Ç	ÁU/��	wM�u�Ç	pM�K�	W�uML*Ç	ÊUIO����Ç�

19	ÉÏU*Ç
vL?�?*Ç	ÊU?I?O??�?�?�?�Ç	ÈU??�?�	¬2014 d?�U?M?�	#U?�	s�	ÁÇb??�?�Ç	ác?�?�

®�êÏUB���Ç	ÁU/��	wM�u�Ç	pM�K�	W�uML*Ç	ÊUIO����Ç�
w�	q�?�??*Ç	2013 d?�??L??�??�Ï	31 W?�U??�	v�Å	w�U??�??�Ç	b??O??�d?�Ç	l?�b?�
qB?H??�U?�	qO??�Çb?*Ç	w�	ÌÑb??�è	W?�U??F?�Ç	W??O?�Çe?O??*Ç	v�Å	Ñu??�c?*Ç	ÈU?�??(Ç

®�W�uM��	ÏÑÇu��	90	ÉdIH�Ç	¬8500	ÉÏU*Ç	¬1.1.0.0.0.13.000
wà�Uà��Ç	ÈUà��Ç

nàO�UàJ��U�	oàKF��	åUàJ�Ã
W�UF�Ç	WO�ÇeO*Ç	à	®I
		qàO�Qà��Ç
20	ÉÏU*Ç

æu?�U?I?�	7.98 	r�Ñ	wL?O?E?M?�??�Ç	æu?�U?I?�Ç	s�	43 ÉÏU?*Ç	åU?J?�_	U?I?�??�
æÃ	¬WOM?�è	W�?KB?�	ÊÇÐ	W�?K�	ÉÑèd?{	W�U?�	w�	¬W�u?J�?K�	æÐR?�	¬WO?�U*Ç

®WO�U{Å	ÊÇÏUL��Ç	rO�Çd0	WM��Ç	ä��	`�H�
W�ÏUBLK�	æU*d�?�Ç	vK�	ç��Ã	UNO�Å	ÑUA*Ç	rO?�Çd*Ç	ÖdF�	æÃ	V��è

®WO�ULK�	æu�U�	Èd�Ã	w�	UNOK�
	Và�UàM�	ËÇb�Å

21	ÉÏU*Ç
®2014	WO�U*Ç	WM�K�	W�UF�Ç	WàO�ÇeO*Ç	rà�d�	VBM�	17.975	ËÇb�Å	rà��

º	WO�U��Ç	ÊU��R*Çè	ÊÇÑÇÒu�Ç	ÉbzUH�	VBM�	17.925	à	®I
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V�UM*Ç	Ïb� ÊU��R*Çè	ÊÇÑÇÒu�Ç

º	wMN*Ç	s�uJ��Çè	WOM�u�Ç	WO�d��Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®WOM?�u�Ç	WO?�d��Ç	ÙU?D�	à®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®wM?N??*Ç	s�u??J??�??�Ç	ÙU?D??�	à®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®WO?K�Çb?�Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W�?B?�Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®wM�u�Ç	ÙU�b?�Ç	ÉÑÇÏÅ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®WO�U?*Çè	ÏUB�?��Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®WO����Ç	æèR?A�Çè	áU?�è_Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ÊU?�d?(Çè	äb??F?�Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®d�_Ç	s�uJ�è	wLKF�Ç	Y�?��Çè	w�UF�Ç	rOKF?��Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®wJK?*Ç	×��?�Ç®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®pO�?�?O?�u?K?�Çè	qI?M?�Çè	eO?N?�?�?�Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	ÌU�Ï�Ç	ÉÏU�Åè	æu���Ç	ÉÑÇÏ�	W�UF�Ç	WO�èb?M*Çº	êd���Ç	bOB�Çè	W��H�Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W??��H???�Ç	ÙU??D???�	à®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®êd?�??�??�Ç	b?O??B??�Ç	ÙU?D??�	àº	W�O��Çè	ÁU*Çè	æÏUF*Çè	W�UD�Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ÁU??????*Ç	ÙU???????D???????�	à®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®æÏUF?*Çè	W?�U?D?�Ç	ÙU?D?�	à®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W�O?��Ç	ÙUD?�	à®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W�uJ(Ç	fO?zÑ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®æèUF��Çè	W?O�ÑU)Ç	æèRA?�Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W{U�d�Çè	ÈU�A?�Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®d�B��Ç	W?�ÑU��è	ÊU�UG?�Çè	çUOLK�	W?O�U��Ç	WO?�èbM*Ç®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®WO?�U*Ç	r�U?;Ç®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W�uJ�K?�	W�UF�Ç	W?�U�_Ç®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W�UI�?�Ç 	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ÈÇuM�Ç	fK�?�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®s�ÑUA��*Ç 	fK��®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®äUB?��Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W�UO�?�Ç	ÉÑÇÒèW�U?F�Ç	æèR?A?�U�	W?HK?J?*Ç	Wà�u?J?à(Ç	fOzÑ	éb?àà�	W?�b�?M*Ç	ÉÑÇÒu?�Ç®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W�UJ?(Çè®®®®®®wM�UC��Çè	w�UL���Ç	ÏUB���Çè	W�bOKI��Ç	W�UMB�Ç	ÉÑÇÒèº	wL�d�Ç	ÏUB���Çè	ÑUL����Çè	ÉÑU���Çè	W�UMB�Ç	ÉÑÇÒè®®®wL�d�Ç	ÏUB���Çè	ÑUL�?���Çè	ÉÑU���Çè	W�UMB?�Ç	ÙUD�	à®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W?O?�ÑU??)Ç	ÉÑU?�??�?�Ç	ÙU?D??�	à®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®WM�b*Ç	W�UO�è	vMJ?��Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®w�b*Ç	lL�:Çè	æU*d��Ç	l�	ÊU��F�U�	WHKJ*Ç	ÉÑÇÒu�ÇWO�uLF�Ç	W?HO�u�U�	W?HKJ*Ç	Wà�u?Jà(Ç	fOzÑ	ébàà�	W�b�?M*Ç	ÉÑÇÒu�Ç®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ÉÑÇÏ�Ç	Y�b??%è®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	jOD��K�	WààO�Uàà��Ç	WàOà�èb?àM*Ç®®®®®®®®®®®®WO?�UL?���Ç	W?OL?M�?�Çè	Éd�_Çè	ÉÃd?*Çè	s�UC?��Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®w�O��Çè	w�UL���Çè	êÏUB�?��Ç	fK:Ç®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®wM�u�Ç	ÈÇd��Ç	ÏÇb�Åè	dOLF?��Ç	ÉÑÇÒè®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®WO�UL���Ç	æèRA�Çè	qOGA��Ç	ÉÑÇÒè
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	ÙuL:Ç

7.005
7.000

5
4.000
2.000
1.800
1.000
350
300
300
200
200
200
100
90
10
70
50
10
10
50
50
50
50
20
20
15
10
10
10
10
10
10
10
9
1
10
10
10
10
10
10
10
5

17.925

ÊÇÑÇÒu?�Ç	nK??�??�?�	v?K?�	VB??M??�	50	l�Òu?�??�	W??�u?J??(Ç	q�R??�	à	®	II®ÊU��R*Ç�èÃ
WO�U*Ç	WM��Ç	ä��	Éd�U�	X���Ã	w��Ç	V�UM*Ç	äULF��Ç	bO�d�

22	ÉÏU*ÇåUJ?�Ã	ÉU�Çd?�	l�	¬ 2014	d�U?M?�	#U�	s�	ÁÇb?�?�Ç	¬U?�dB?�	qL?F?��?�l�è	UL�	¬1996-1997	WO�U*Ç	WM�K�	8.96	r�Ñ	WO�U*Ç	æu�U�	s�	43	ÉÏU*ÇWM�K� 	22.12	r�Ñ	WO�U?*Ç	æu�U�	s�	32	ÉÏU*Ç	åUJ�Ãè	U?NLO?L��è	U?�dOO?G�W�u��?�	WO�U*Ç	W?M��Ç	ä��	Éd�U?�	X���Ã	w��Ç	V�U?M*Ç	¬2012	WO�U*ÇåUJ?���	Çc?OH?M?�	èÃ	ÙÇb?O�?��Ç	b?F�è	âU?(�Ç	b?F?�	ÌU�Ï�Ç	ÉÏU?�Å	Ê�U?�®WOzUCI�Ç
åÇe��Ç	q��	sJ�	r�	w��Ç	ÁÇÏ_Ç	ÊÇÏUL��Ç	ÁUG�Å

23	ÉÏU*ÇWM�?�Ç	s�	WO�U?*Ç	æu�U?�	V�u0	W�u?�H?*Ç	ÁÇÏ_Ç	ÊÇÏUL�?�Ç	vGK?�	à	®	Ir�	w��Ç	W�U?F�Ç	W?O�ÇeO?*Ç	s�	ÑUL?����Ç	ÊU?IHM?�	oKF?��	UL?O�	2013 WO�U*ÇUNOK?�	d�R�	ÊU?IHM�U?�	ÊU�Çe�?�Ç	q�� 2013 d�L��Ï 	31 a�ÑU�	v�Å	sJ�®WJKLLK�	W�UF�Ç	WM�e)Ç	`�UB�	q��	s�W�u?�?H?*Ç	ÁÇÏ_Ç	ÊÇÏU?L?�?�Ç	vK?�	ç��Ã	 I bM?�?�Ç	åU?J?�Ã	o?�?D?�	�	à	®IIs�	Éb?àO?H?�?�?*Ç	l�ÑU?A?*Çè	Z�Çd?�?�Ç	Éb?àzU?H?�	2013 WO?�U?*Ç	W?M?�?�Ç	r?�d?�®ÊU��	qJ�	vK�	WO�ÑU)Ç	Éb�U�*Ç	äÇu�ÃW�U?F?�Ç	W?O?�Çe?O?L?K?�	ÑU?L?�?�?��Ç	ÊÇÏU?L?�?�Ç	æu?�U?I�Ç	Éu?I?�	vG?K?�	à	® IIIUNOK�	U�è	2011 ÊÇuM�	v�Å	¬q��	U�è	2010 WO�U*Ç	ÊÇuM�?�Ç	s�	WK�d*Çs�	tOK�	d�R?�	ÁÇÏ_U�	d�Ã	q�?�	sJ�	r�	w��Ç	ÊU?IHM?�Ç	ÊUOKL?F�	WI?KF�?*Çè
2011dàà�UM�	#U?àà�	5�	U�	W?àààJKL?LK�	W?àà�UF�Ç	W?ààààM�e)Ç	`?ààà�UB�	ád?�r�è	UN�	WI?KF�?*Ç	ÊU�b)Çè	äUG?�_Ç	e�M?�	r�	w��Çè	2013 d�L��Ï 	31	èÊU�Çe�?��Ç	æu�U?I�Ç	Éu?I�	p�c?�	vGK?�è	®WO?zUC?�	ÉdD?��	êÃ	U?N�Q?A�	r�?�®ÊÇÏUL���Ç	çcN�	WIKF�*ÇW?I?K?F?�?*Ç	W??K?�d?*Ç	ÑU?L?�??�?��Ç	ÊÇÏU?L?�?�Ç	æu??�U?I?�Ç	Éu?I?�	vG??K?�	à	®IVçc?N?�	W?I??K?F?�?*Ç	ÊU??�Çe?�?��Ç	p�c??�	vG?K?�è	ÒU?$�Ç	W??O?N?�??M?*Ç	ÊU?I?H??B?�U?�®ÊÇÏUL���Ç®wLOEM�	hM�	ÉÏU*Ç	çc�	oO�D�	ÊUOHO�	Ïb%WKI���	ÉÑuB�	ÉdO�*Ç	W�èb�Ç	o�Çd�	à	®II

qO�Q��Ç
24	ÉÏU*Ç

Ëb?%	æÃ	W?�u?J??�?K?�	æÐR??�	Ñu?�?�b?�Ç	s?�	70	qB?H?�Ç	åU?J??�_	U?I?�?�
®2014	WO�U*Ç	WM��Ç	ä��	WKI���	ÉÑuB�	ÉdO��	W�èbK�	o�Çd�	rO�Çd0
W�ÏUBLK�	æU*d�?�Ç	vK�	ç��Ã	UNO�Å	ÑUA*Ç	rO?�Çd*Ç	ÖdF�	æÃ	V��è®WO�ULK�	æu�U�	Èd�Ã	w�	UNOK�
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WM�e�K�	WO�uB)Ç	ÊU�U�(Ç	à	®III

qOà�Qà��Ç
25	ÉÏU*Ç

æu�U?I�  7.98 r�Ñ	wLO?E?M�?�Ç	æu�U?I?�Ç	s� 18	ÉÏU*Ç	åU?J�_	U?I�?�	à	®I
Ëb%	æÃ	¬W?�?K�	ÉÑèd?{è	äU?�?F�?�Ç	W?�U?�	w�	¬W�u?àJ?�?K�	æÐR?�	¬W?O?�U*Ç
®WM�e�K�	Éb�b�	WO�uB�	ÊU�U��	¬2014	WO�U*Ç	WM��Ç	ä��	rO�Çd0
ç��Ã	UNO�Å	ÑU?A*Ç	Éb�b?'Ç	WO�u?B)Ç	ÊU�U�?(Ç	ÖdF�	æÃ	V�?�è

®WO�ULK�	æu�U�	Èd�Ã	w�	UNOK�	W�ÏUBLK�	æU*d��Ç	vK�
æu�UI�	7.98 	r�Ñ	wLOEM��Ç	æu�UI�Ç	s� 18 	ÉÏU*Ç	åUJ�_	UI��	à	®II
s�	36 ÉÏU*Ç	åU?J?�Q�	�L?�	c?�?�*Ç	w�U?�?�Ç	åu?�d*Ç	vK?�	âÏU?B�	¬W?O?�U?*Ç

º	2013 WO�U*Ç	WM�K�	115.12	r�Ñ	WO�U*Ç	æu�U�
1434	v�è_Ç	éÏU?L?�	s�	13 	w�	ÑÏU?B?�Ç	2.13.166	r�Ñ	åu?�d?*Ç
vL�?*Ç	WO?�u?B�	Ñu?�_	b�d?*Ç	ÈU?�(Ç	ËÇb?�S�	©2013	ÓÑU�	25¨

®�w�OK)Ç	æèUF��Ç	fK��	äèÏ	`M0	ÕU)Ç	ÈU�(Ç�
d�Ã	q��	sJ�	r�	w��Ç	ÊU�Çe���Çè	ÊÇÏUL���Ç	ÁUG�Å

	tOK�	d�R�	ÁÇÏ_U�	
26	ÉÏU*Ç

ÊU�U�(Ç	ÊUIH�	ÊUO?KLF�	WIKF?�*Ç	ÊÇÏUL���Ç	æu�UI�Ç	Éu?I�	vGK�	à	®I
¬q�� 	U�è 2010 	WO�U?*Ç	ÊÇuM?��Ç	s�	W?K�d?*Ç	WO?�uB?�	Ñu�_	Éb?�d*Ç
tOK�	d?�R�	ÁÇÏ_U?�	d�Ã	q�?�	sJ�	r�	w�?�Çè	UNO?K�	U?�è 2011	ÊÇuM�	v�Å
W�U�	v�Å 2011	d�UM�	#U�	5�	U�	WJKLLK�	W�UF�Ç	WM�e)Ç	`�UB�	q��	s�
r�è	UN?�	WI?KF?�*Ç	ÊU?�b)Çè	äU?G�_Ç	e?�M?�	r�	w��Çè 2013 	d�L?��Ï 31 
ÊU�Çe?���Ç	æu?�UI?�Ç	ÉuI?�	p�c�	vG?K�è	®W?OzU?C�	Éd?D?��	êÃ	U?N�Q?A�	r�?�

®ÊÇÏUL���Ç	çcN�	WIKF�*Ç
ÊUO?K?L?F�	W?I?K?F�?*Ç	ÊU?�Çe?���Çè	ÊÇÏU?L?�?��Ç	æu�U?I?�Ç	Éu?I�	vG?K?�	à	®II
d�_Ç	oKF?��	U?�bM�	W?K�d?*Ç	WO?�uB�	Ñu?�_	Éb�d?*Ç	ÊU�U�?(Ç	ÊUI?H�

®ÒU$�Ç	WON�M*Ç	ÊUIHB�U�
®wLOEM�	hM�	ÉÏU*Ç	çc�	oO�D�	ÊUOHO�	Ïb%

	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç	ÈU�(Ç	s�	ÊUIHM�U�	U�bI�	åÇe���Ç
�W�dA��Ç	WOLM�K�	WOM�u�Ç	ÉÑÏU�*Ç	r�Ï	âèbM��	vL�*Ç

27	ÉÏU*Ç
fOzd�	æèÐQ?*Ç	ÊUI?HM?�Ç	mK�?�	r�ÑÏ	(1.000.000.000) ÑUO?K0	Ïb?��
ÊÇÏUL?���Ç	s�	2014 WO?�U?*Ç	WM?�?�Ç	ä��	U?�bI?�	U?N�	åÇe?�?��Ç	W�u?J?(Ç
b�d?*Ç	ÈU�?(U�	oK?F�?�	U?LO?�	2015 WO?�U*Ç	W?M�?�Ç	w�	t�	b�d?��	w�?�Ç
W?O?L??M?�??K?�	W??O?M??�u?�Ç	ÉÑÏU??�?*Ç	r�Ï	âèb??M?��	v?L?�??*Ç	W?O??�u?B??�	Ñu?�_

®�Wà�dA��Ç
	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç	ÈU�(Ç	s�	ÊUIHM�U�	U�bI�	åÇe���Ç

�âdD�U�	ÕU)Ç	âèbMB�Ç�	vL�*Ç
28	ÉÏU*Ç

æèÐQ*Ç	ÊUI?HM?�Ç	mK�?�	r�ÑÏ	( 3.000.000.000) dO���	W?����	Ïb?��
s�	2014 	WO�U*Ç	WM��Ç	ä��	U�bI�	UN�	åÇe���Ç	e?ON���U�	nKJ*Ç	d�ÒuK�
ÈU�(U�	oKF��	ULO�	2015 WO�U*Ç	WM��Ç	w�	t�	b�d��	w��Ç	ÊÇÏUL���Ç

®�âdD�U�	ÕU)Ç	âèbMB�Ç�	vL�*Ç	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç
	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç	ÈU�(Ç	s�	ÊUIHM�U�	U�bI�	åÇe���Ç

�w�UI��Ç	qLFK�	wM�u�Ç	âèbMB�Ç�	vL�*Ç
29	ÉÏU*Ç

æèÐQ*Ç	ÊUI?HM?�Ç	mK�?�	r�ÑÏ (300.000.000) æuOK?�	WzU?L���?�	Ïb�?�
s�	2014 	WO�U*Ç	W?M��Ç	ä��	U�b?I�	UN�	åÇe?���Ç	W�UI?��U�	nK?J*Ç	d�ÒuK?�
oK?F??�?�	U??L??O?�	2015 W?O??�U?*Ç	W??M?�??�Ç	w�	t�	b??�d?�??�	w�??�Ç	ÊÇÏU?L??�??��Ç
qLF?K?�	wM�u?�Ç	âèb?MB?�Ç�	vL?�*Ç	W?O�u?B?�	Ñu�_	b?�d?*Ç	ÈU�?(U?�

	®�w�UI��Ç
	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç	ÈU�(Ç	s�	ÊUIHM�U�	U�bI�	åÇe���Ç

�W{U�d�Ç	WOLM��	wM�u�Ç	âèbMB�Ç�	vL�*Ç
30	ÉÏU*Ç

d�ÒuK?�	æèÐQ*Ç	ÊU?IH?M�Ç	mK�?�	r�ÑÏ (1.000.000.000 ) ÑUOK?0 	Ïb��
s� 2014 	W?O?�U?*Ç	W?M?�?�Ç	ä��	U??�b?I?�	U?N?�	åÇe?�?��Ç	W??{U?�d?�U?�	nK?J?*Ç
ÈU�(U�	oKF��	ULO� 2015 WO�U*Ç	WM��Ç	w�	t�	b�d��	w��Ç	ÊÇÏUL���Ç
®�W{U�d�Ç	WOLM��	wM�u�Ç	âèbMB�Ç�	vL�*Ç	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç



 - 22 -
	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç	ÈU�(Ç	s�	ÊUIHM�U�	U�bI�	åÇe���Ç

W�uN�Ç	ozU�è	l{u�	ÕU)Ç	âèbMB�Ç�	vL�*Ç
�dH��Ç	ozU�èè	WO�èd�J��Ç

31	ÉÏU*Ç
æèÐQ*Ç	ÊUI?HM�Ç	mK?��	r�ÑÏ (600.000.000) 	æuOK?�	WzU?L�?��	Ïb�?�s� 2014	WO�U*Ç	WM�?�Ç	ä��	U�bI�	UN?�	åÇe���Ç	WOK?�Çb�U�	nKJ*Ç	d�Òu?K�oK?F??�?�	U?L??O?�	2015 	W?O??�U?*Ç	W??M?�??�Ç	w�	t�	b?�d??�?�	w?�?�Ç	ÊÇÏU??L?�??��Çl{u�	ÕU?)Ç	âèbM?B?�Ç�	vL�?*Ç	W?O�u?B�	Ñu?�_	b?�d*Ç	ÈU?�(U?�®�dH��Ç	ozU�èè	WO�èd�J��Ç	W�uN�Ç	ozU�è

	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç	ÈU�(Ç	s�	ÊUIHM�U�	U�bI�	åÇe���Ç
�êuà�UG�Ç	wàM�u�Ç	âèbàMB�Ç�	vL�*Ç

32	ÉÏU*Ç
æèÐQ*Ç	ÊU?I?H?M?�Ç	mK?�?�	r?�ÑÏ (200.000.000)	æuO?K?�	w?�?zU?0	Ïb?�?�U�bI?�	UN�	åÇe?���Ç	d�?B��Ç	W?�ÑU��è	ÊU?�UG?�Çè	çUOL?K�	w�U�?�Ç	ÈèbML?K�WM?�?�Ç	w�	t�	b?�d?�?�	w�?�Ç	ÊÇÏUL?�?��Ç	s�  2014 WO?�U?*Ç	W?M?�?�Ç	ä��vL�?*Ç	WO?�u?B�	Ñu?�_	b?�d*Ç	ÈU?�(U?�	oK?F�?�	U?LO?�  2015 WO?�U*Ç®�êu�UG�Ç	wM�u�Ç	âèbMB�Ç�

	WO�uB�	Ñu�_	b�d*Ç	ÈU�(Ç	s�	ÊUIHM�U�	U�bI�	åÇe���Ç
�æu���Ç	ÊU��R�	r�b�	ÕU)Ç	âèbMB�Ç�	vL�*Ç

33	ÉÏU*Ç
æèÐQ*Ç	ÊUIHM?�Ç	mK��	r�ÑÏ  (400.000.000)	æuOK�	WzUL?F�ÑQ�	Ïb��ä��	U�bI?�	UN�	åÇe?���Ç	ÌU?�Ï�Ç	ÉÏU�Åè	æu�?��Ç	ÉÑÇÏ�	åU?F�Ç	ÈèbM?LK?�WO?�U*Ç	W?M?��Ç	w�	t?�	b�d?�?�	w��Ç	ÊÇÏU?L?���Ç	s�  2014	WO?�U?*Ç	WM?�?�Ç
vL?�??*Ç	W??O??�u?B??�	Ñu??�_	b??�d?*Ç	ÈU??�??(U?�	o?K?F??�??�	U??L?O??�	 2015 ®�æu���Ç	ÊU��R�	r�b�	ÕU)Ç	âèbMB�Ç�

ÊUBB<Ç	s�	ÊUIHM�Ç	ÈU��	s�	ÊUIHM�U�	U�bI�	åÇe���Ç
�WOJK*Ç	W�K�*Ç	ÊÇuI�Ç	ÊÇbF�	Í��Åè	ÁÇd��Ç�	vL�*Ç

34	ÉÏU*Ç
æu?O?K??�	5?�??L?�è	b??�Çèè	W?zU??/U?L??�è	ÑU?O??K?�	5??���è	W??F?�??�?�	Ïb??�?�éb�	Èb?�?M?*Ç	d?�Òu?K?�	æèÐQ?*Ç	ÊU?I?H?M?�Ç	mK?�?�	r�ÑÏ	(39.851.000.000) ä��	U�b?I�	U?N?�	åÇe�?��Ç	wM?�u�Ç	ÙU?�b�Ç	ÉÑÇÏS?�	nK?J*Ç	W?�u?J(Ç	fO?zÑWO?�U*Ç	W?M?��Ç	w�	t?�	b�d?�?�	w��Ç	ÊÇÏU?L?���Ç	s� 2014 	WO?�U?*Ç	WM?�?�ÇÁÇd�?�Ç�	vL�?*Ç	ÊUB?B<Ç	s?�	ÊUI?HM?�Ç	ÈU�?��	o?KF?��	U?LO?�	2015 ®�WOJK*Ç	W�K�*Ç	ÊÇuI�Ç	ÊÇbF�	Í��Åè

WM�e�K�	WO�uB)Ç	ÊU�U�(Ç	ÊUOKL�
35	ÉÏU*Ç

wLOEM?��Ç	æu�U?I�Ç	s�	20 ÉÏU*Ç	s�	ÉdO�_Ç	Éd?IH�Ç	åU?J�Ã	s�	ÁUM�?��Ç
2014	W?O?�U?*Ç	W?M?�?�Ç	ä�?�	U?�ÑU?�	qL?F?�Ç	qE??�	¬W?O?�U?*Ç	æu?�U?I??�	7.98	r�Ñ
Wààà�U�	v�Å	U?N�	äu?ààààLF?*Ç	WààààOL?OE?M�?�Çè	WààO?F�dA?��Ç	Õu?BM?�Ç	åUJ�Q?�
WO�u?B)Ç	ÊU?�U�?(Ç	ÊUOK?L�	c?OH?M��	o?KF�?�	UL?O�	 2013 d�L?��Ï	31
s�	W&U?M�Ç	ÊU?IH?M?�Ç	äÇeM?��U?�	Çc�è	a?�ÑU�?�Ç	Çc�	w�	W?�u�?H?*Ç	WM?�e�?K?�

®ÉÑu�c*Ç	ÊU�U�(Ç	iF�	s�	Éd�U��	ÊUC�uF�	èÃ	ÊU��d�	ád�
	Y�U��Ç	ÈU��Ç

	W�èb�Ç	nO�UJ�è	ÏÑÇu�	æÒÇu��	oKF��	åUJ�Ã
36	ÉÏU*Ç

¬w�U�?�Ç	äèb'Ç	w�	W?��?�*Ç	m�U?�*U?�		2014 	WO�U?*Ç	WM?��Ç	ä�?�	Ïb%
ÉdO�*Ç	W�èb�Ç	o�Çd?�	ÊUO�ÇeO�	w�è	W�U?F�Ç	WO�ÇeO*Ç	w�	Éb?�d*Ç	ÏÑÇu*Ç
w�	ÉÑbI�	w�	UL�	W?M�e�K?�	WO�uB)Ç	ÊU?�U�(Ç	w�è	WK?I���	ÉÑu?B�
nO�U?J?�?K�	éu?B?I?�Ç	m�U?�*Ç	Çc?�è	Çc?�	W?O?�U*Ç	æu?�U?I?�	o�?K*Ç	�Ã�	äèb?'Ç

º	p�Ð	s�	"UM�Ç	åUF�Ç	æÒÇu��Çè
ÏÑÇu*Ç	ÊÇd�bI� º	W�èb�Ç	ÏÑÇu�	à	®I

º	W�UF�Ç	WO�ÇeO*Ç	ÏÑÇu�	à
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®WK�UL*Ç	åu�d�Çè	Éd�U�*Ç	VzÇd?C�Ç	à
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®Éd�U�*Ç	dO�	VzÇdC�Ç	à
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®WO�dL'Ç	åu�d?�Ç	à
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®d�L��Çè	qO���?�Ç	åu�Ñ	à
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W�èb�Ç	ÊUL�U��	X�uH�	WKOB�	à
ÊU?L?�U?�?*Çè	Ê��G?�?��Çè	ÑU?J?�?��Ç	ÊU?�?�R?�	W?K?O??B?�	à
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W�èbK?�	WO�U?*Ç
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®W�èb�Ç	ã��Ã	ÊÇbzU�	à
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®WHK?���	ÏÑÇu?�	à
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2014

I - الــميـــزانــــية العامة 

 الجدول " ا "ـ

 (المادة  36)

  جدول التقييم الجمالي لمداخيل الميزانية العامة  وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

وأصناف الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة

بـيــــان الــمـــــــوارد الفقرةالـمـادة تقديرات سنة 2014الـفـصـل  

البلط الملكي1.1.0.0.0.02.000

الدارة الـعـامة 0000

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات10

000 50 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 50 مجمـــوع موارد الدارة الـعـامة 

000 50 مجمـــوع موارد البلط الملكي 

المحاكم المالية1.1.0.0.0.05.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةمديونية المحاسبين10

للتذكــرةأحكام بإرجاع الموال الصادرة عن المحاكم المالية20

للتذكــرةالغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات الخرى الصادرة عن المحاكم المالية30

للتذكــرةفوائد التأخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية40

للتذكــرةنسخ الملفات قصد الطلع50

 للتذكــرة مجمـــوع موارد الدارة العامة 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد المحاكم المالية 

وزارة العدل والحريات1.1.0.0.0.06.000

القطاع القضائي 3000

000 000 30 الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم10

000 000 250 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا20

000 000 2 موارد متنوعة30

000 000 282 مجمـــوع موارد القطاع القضائي 

000 000 282 مجمـــوع موارد وزارة العدل والحريات 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون1.1.0.0.0.07.000

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 6000

000 000 310 الرسوم القنصلية10

الرسوم التي يستوفيها العوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملحة والتجارة ومختلف 20

الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية
 200 000

1



بـيــــان الــمـــــــوارد الفقرةالـمـادة تقديرات سنة 2014الـفـصـل  

000 500 2 موارد متنوعة30

000 700 312 مجمـــوع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

000 700 312 مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

وزارة الداخلية1.1.0.0.0.08.000

الدارة العامة 0000

000 700 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام السعار10

000 500 5 موارد متنوعة20

000 200 6 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة للمن الوطني 3100

000 300 التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةالتعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20

000 200 موارد متنوعة30

000 500 مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني 

000 700 6 مجمـــوع موارد وزارة الداخلية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر1.1.0.0.0.10.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةرسوم التسجيل10

000 30 موارد متنوعة20

000 30 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 30 مجمـــوع موارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني1.1.0.0.0.11.000

الدارة العامة 0000

000 000 2 موارد متنوعة10

000 000 2 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 2 مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

وزارة الصحة1.1.0.0.0.12.000

الدارة العامة 0000

000 10 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي10

000 100 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية20

000 5 الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30

000 100 1 موارد متنوعة40

000 215 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 215 1 مجمـــوع موارد وزارة الصحة 

وزارة القتصاد والمالية1.1.0.0.0.13.000

الدارة العامة 8100

000 50 العقوبات والغرامات غير الجبائية10
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المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات الغير المستعملة المرصدة 20

لشراء السيارات
للتذكــرة

000 000 60 ديون الخزينة المتقادمة30

للتذكــرةالقتطاع من نتاج العاب الرهان40

للتذكــرةالقتطاع من رهان سباق الخيول والكلب السلوقية50

للتذكــرةمساهمة الجماعات المحلية فى النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة60

000 000 150 موارد متنوعة70

000 050 210 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

مديرية الشؤون الدارية والعامة 8200

000 100 موارد متنوعة10

000 100 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والعامة 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 8300

 الرسوم الجمركية10

000 000 700 7 رسوم الستيراد11

للتذكــرةالقتطاع الجبائي عند الستيراد12

للتذكــرةالتاوة على استغلل الفوسفاط13

للتذكــرةالرسم الموحد14

000 500 5 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك15

000 700 12 الرسوم القنصلية16

000 000 3 الرسوم المفروضة على النقل الخاص17

 الرسوم الداخلية على الستهلك20

000 000 524 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول21

000 000 793 الرسم المفروض على أنواع الجعة22

000 000 294 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا23

للتذكــرةالرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلة الصناعية24

000 000 9 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلتين25

للتذكــرةالرسوم المفروضة على الغشية المطاطية والوعية الهوائية وإطارات العجلت26

000 000 621 13 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة27

000 600 193 8 الرسم المفروض على التبغ المصنع28

 الضريبة على القيمة المضافة30

000 400 192 34 الضريبة على القيمة المضافة للستيراد31

000 000 694 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل32
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000 500 30 حصيلة المصادرات40

 رسوم المراقبة50

000 300 14 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الستيراد والتصدير51

000 000 2 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الستيراد والتصدير52

000 000 74 الزيادات المترتبة على السندات القتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير60

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك و 70

الضرائب غير المباشرة
 90 000 000

000 000 483 2 اتاوي انبوب الغاز80

000 000 6 موارد متنوعة90

000 000 742 68 مجمـــوع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

المديرية العامة للضرائب 8400

 الضرائب المباشرة10

000 000 710 39 الضريبة على الشركات11

000 000 137 35 الضريبة على الدخل12

000 000 900 1 مساهمة إجتماعية للتضامن على الرباح والمداخيل13

 رسوم مماثلة20

000 000 52 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات21

000 000 295 الضريبة المهنية22

000 000 43 ضريبة السكن23

للتذكــرةالرسوم المفروضة على التبغ30

 الضريبة على القيمة المضافة40

000 000 309 22 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل41

000 000 200 مساهمة إجتماعية للتضامن مطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي42

 رسوم التسجيل50

000 000 697 7 رسوم نقل الملكية51

000 000 764 1 الرسوم المفروضة على العقود الخرى52

للتذكــرةالرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية53

للتذكــرةالرسوم القضائية54

للتذكــرةالرسم المفروض على العقود والتفاقات55

للتذكــرةالمساعدة القضائية56

000 000 918 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات57

للتذكــرةرسوم متنوعة وموارد تبعية58
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 رسوم التمبر60

000 000 560 التمبر الفريد والورق المدموغ61

000 000 446 التمبر على الوامر بالداء62

للتذكــرةبطاقة التعريف63

000 000 213 جوازات السفر64

000 000 9 تسجيل الجانب65

000 000 23 رخص الصيد وحمل السلح66

000 000 045 1 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات67

000 000 27 رسم التمبر الخاص بسندات الستيراد68

 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية70

000 000 953 1 الرسم الساسي ورسم النسخة71

 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات80

000 000 530 الزيادة المترتبة عن عدم القرارأوالتأخير أوالنقص في القرار81

000 000 442 الغرامات المترتبة عن التأخير في الداء82

000 000 958 الزيادات المترتبة عن التأخير83

للتذكــرةحصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية84

 موارد متنوعة و استثنائية90

للتذكــرةموارد جبائية استثنائية91

للتذكــرةموارد متنوعة92

000 000 231 116 مجمـــوع موارد المديرية العامة للضرائب 

مديرية الخزينة والمالية الخارجية 8500

 الموارد العادية10

000 000 894 الموارد  التية من بنك المغرب11

000 000 360 الموارد التية من صندوق اليداع والتدبير12

000 000 250 الموارد التية من مكتب الصرف13

000 000 100 الموارد التية من القرض الفلحي المغربي14

000 000 42 الموارد التية من البنك المركزي الشعبي15

000 000 250 المواردالتية من صندوق التجهيز الجماعي16

000 342 9 الفوائد المترتبة على توظيف الموال و السلفات17

000 000 100 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية18

 حصيلة القتراض20
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000 000 000 40 القتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الجل21

000 000 000 24 مقابل قيمة القتراضات الخارجية22

للتذكــرةحصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الستثمار23

للتذكــرةالموارد التية من القرض الجباري24

 الهبات و الوصايا30

000 000 112 2 هبات31

للتذكــرةالقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التى تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية32

000 000 563 الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للستهلك والدين العائم40

للتذكــرةعمولت على القروض المرجعة50

للتذكــرةعمولت الضمان الخاصة بالقتراضات الداخلية والخارجية60

000 000 32 الرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية70

للتذكــرةاسترجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لجل تملك مساكن اجتماعية80

000 656 95 موارد متنوعة90

000 998 807 68 مجمـــوع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية 

مديرية المنشآت العامة والخوصصة 8600

 عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة10

000 000 500 2 الموارد التية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية11

000 000 180 الموارد التية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلت12

000 000 300 الموارد التية من المكتب الوطني للمطارات13

للتذكــرةالموارد التية من المكتب الوطني للصيد14

000 000 90 الموارد التية من الوكالة الوطنية للموانئ15

000 000 25 الموارد التية من مجلس القيم المنقولة16

000 000 4 الموارد التية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية17

000 000 15 الموارد التية من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات18

للتذكــرةالموارد التية من المؤسسات العامة الخرى19

 الرباح التية من  الشركات ذات المساهمة العمومية20

000 000 000 3 الرباح التية من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" "م ش ف" ش.م21

000 000 815 1 الرباح التية من شركة اتصالت المغرب22

000 000 150 الرباح التية من مجموعة التهيئة العمران23

000 000 35 الرباح التية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية24

000 000 200 الرباح التية من شركة استغلل الموانئ ـ مرسى المغرب ـ25
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000 000 25 الرباح التية من شركة تهيئة الرياض26

000 000 54 الرباح الناتجة عن بريد المغرب27

000 000 5 الرباح التية من شركة النتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية28

000 000 55 الموارد التية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني29

 الرباح التية من  شركات أخرى30

000 000 25 الرباح التية من الخطوط الملكية المغربية31

000 000 30 الرباح التية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس32

000 000 25 الرباح التية من الشركة الوطنية لتسويق البذور33

للتذكــرةالرباح التية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات34

 أتاوي احتلل الملك العامة وموارد أخرى40

000 000 100 أتاوى احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصالت المغرب41

000 000 100 اتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات42

000 000 60 أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ43

للتذكــرةأتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن اشارة  هيئات اخرى44

للتذكــرةالموارد التية من فاعلين في ميدان التصالت45

000 000 120 موارد متنوعة46

للتذكــرةالموارد التية من مساهمات الدولة50

000 000 913 8 مجمـــوع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة 

مديرية التأمينات والحتياط الجتماعي 8700

000 270 التاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةموارد متنوعة20

000 270 مجمـــوع موارد مديرية التأمينات والحتياط الجتماعي 

مديرية أملك الدولة 8800

000 000 25 بيع عقارات مخزنية قروية10

000 000 430 دخول أملك الدولة ـ اليجار والتكاليف اليجارية الخ ـ   20

للتذكــرةالتركات الشاغرة30

000 500 1 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واليجارات العامة40

000 500 5 حاصلت بيع الثاث و الحطام والمعدات غير الصالحة للستعمال50

000 000 1 موارد متنوعة60

000 000 463 مجمـــوع موارد مديرية أملك الدولة 

000 418 367 263 مجمـــوع موارد وزارة القتصاد والمالية 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك1.1.0.0.0.17.000
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مديرية الشؤون الدارية والقانونية  2300

000 500 التاوة المفروضة على استخراج المواد10

للتذكــرةالتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العامة 20

للتذكــرةالتاوة المستحقة على احتلل الملك العامة30

000 000 8 موارد متنوعة40

000 500 8 مجمـــوع موارد  مديرية الشؤون الدارية والقانونية 

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري  4100

 رسوم الميناء10

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على السفن11

للتذكــرةارشاد البواخر و قطرها12

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحرية13

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على البضائع14

 الرسوم المستوفاة من التفريغ20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة21

للتذكــرةالرسوم المستوفاة من تفريغ السماك22

للتذكــرةالقسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير30

للتذكــرةبيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة40

للتذكــرةرسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء50

للتذكــرةالموارد التية من استعمال اللت60

للتذكــرةموارد متنوعة70

 للتذكــرة مجمـــوع موارد  مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 

مديرية الملحة الجوية المدنية 5200

للتذكــرةالرسوم المستوفاة في المطارات10

000 000 15 الرسوم المفروضة على النقل الخاص20

000 000 20 موارد متنوعة30

000 000 35 مجمـــوع موارد مديرية الملحة الجوية المدنية 

000 500 43 مجمـــوع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

وزارة الفلحة والصيد البحري1.1.0.0.0.20.000

الدارة العامة 0000

000 25 موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية10

للتذكــرةالمبالغ التي يؤديها الملك أو المستغلون الفلحيون في نطاق قانون الستثمارات الفلحية20

للتذكــرةرسوم التحليل بالمختبرات30

للتذكــرةاداء التقييد فى السجل الرسمى لنواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب40
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للتذكــرةموارد مراكز تناسل الخيل50

000 000 2 موارد متنوعة60

000 025 2 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة 9100

000 300 1 التاوى المفروضة على المتياز الممنوح لستغلل الماكن المخصصة للصيد داخل الملك العامة البحرية10

000 742 16 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد20

000 000 45 إيتاوات الصيد البحري30

للتذكــرةالمساهمة المتعلقة بالصيد البحري40

000 500 1 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري50

000 300 موارد متنوعة60

000 842 64 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 867 66 مجمـــوع موارد وزارة الفلحة والصيد البحري 

وزارة الشباب و الرياضة1.1.0.0.0.21.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 3000

للتذكــرةمساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واليواء داخل المراكز والمخيمات10

للتذكــرةموارد متنوعة20

 للتذكــرة مجمـــوع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد وزارة الشباب و الرياضة 

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني1.1.0.0.0.26.000

الدارة العامة 0000

000 150 رسم وضع الطابع10

للتذكــرةرسم التفتيش20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 150 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 150 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة1.1.0.0.0.27.000

الدارة العامة 0000

000 500 7 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الستغلل ورسم نقل ملكية الرخص10

000 000 1 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات20

000 150 موارد متنوعة30

000 650 8 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 650 8 مجمـــوع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي1.1.0.0.0.28.000

الدارة العامة 0000

000 000 8 رسم معايرة الموازين والمقاييس10
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للتذكــرةالموارد المتعلقة ببراءات الختراع وايداع الرسوم وعلمات الصنع وغيرها20

للتذكــرةالـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي30

للتذكــرةموارد متنوعة40

000 000 8 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 8 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي 

إدارة الدفاع الوطني1.1.0.0.0.34.000

الدارة العامة 0000

000 000 4 موارد متنوعة10

000 000 4 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 4 مجمـــوع موارد إدارة الدفاع الوطني 

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر1.1.0.0.0.45.000

الدارة العامة 0000

000 000 3 منتجات الملك الغابوية10

000 000 20 موارد متنوعة20

000 000 23 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 23 مجمـــوع موارد المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج1.1.0.0.0.51.000

الدارة العامة 0000

000 150 موارد متنوعة من مصلحة السجون10

000 500 1 موارد متنوعة20

000 650 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 650 1 مجمـــوع موارد المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج 

إدارات متنوعة1.1.0.0.0.00.000

الدارة العامة 0000

000 500 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات10

000 000 130 المسترجعات من الجور والمرتبات20

000 000 90 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية30

 مبالغ المساعدة40

للتذكــرةمبالغ المساعدة ـ التعاون الدولي ـ41

للتذكــرةمبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح42

للتذكــرةحصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الدارات العمومية50

للتذكــرةالموارد الستثنائية الشكلية60

للتذكــرةترحيل العتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة70

000 000 2 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات80
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000 000 80 موارد متنوعة90

000 500 302 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 500 302 مجمـــوع موارد إدارات متنوعة 

000 430 430 264  مجموع موارد الميزانية العامة
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II-  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2014

 الجزء الول : موارد الستغلل 

رئيس الحكومة

الكولف الملكي دار السلم 4.1.1.0.0.04.001 18 000 000

 18 000 000 مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.1.0.0.06.002 900 000

 900 000 مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.1.1.0.0.07.002 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الداخلية

مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة 4.1.1.0.0.08.001 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة  4.1.1.0.0.08.002 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان   4.1.1.0.0.08.003 3 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن  4.1.1.0.0.08.004 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى   4.1.1.0.0.08.005 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة       4.1.1.0.0.08.006 2 300 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.1.1.0.0.08.007 3 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز 4.1.1.0.0.08.008 3 700 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت 4.1.1.0.0.08.009 3 300 000

مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية 4.1.1.0.0.08.010 3 700 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة 4.1.1.0.0.08.011 1 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير 4.1.1.0.0.08.012 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة 4.1.1.0.0.08.013 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل 4.1.1.0.0.08.014 2 400 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان 4.1.1.0.0.08.015 3 400 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات 4.1.1.0.0.08.016 1 500 000

مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.1.1.0.0.08.018 185 000 000

 238 800 000 مجمـــــــوع

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.1.1.0.0.09.002 5 300 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.1.1.0.0.09.003 7 200 000

 12 500 000 مجمـــــــوع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2014

- قسم التعاون 4.1.1.0.0.11.002

قسم استراتيجيات التكوين 4.1.1.0.0.11.003 5 000 000

 5 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي لورززات 4.1.1.0.0.12.001 12 497 000

المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول 4.1.1.0.0.12.002 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي لتارودانت 4.1.1.0.0.12.003 11 275 000

المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت 4.1.1.0.0.12.004 10 102 000

المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة 4.1.1.0.0.12.005 13 775 000

المركز الستشفائي القليمي للصويرة 4.1.1.0.0.12.006 11 633 000

المركز الستشفائي القليمي للجديدة 4.1.1.0.0.12.007 20 371 000

المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة 4.1.1.0.0.12.008 16 675 000

المركز الستشفائي القليمي لخريبكة 4.1.1.0.0.12.009 22 520 000

المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة 4.1.1.0.0.12.010 21 605 000

المركز الستشفائي القليمي لبولمان 4.1.1.0.0.12.012 6 930 000

المركز الستشفائي القليمي لصفرو 4.1.1.0.0.12.013 6 420 000

المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن 4.1.1.0.0.12.014 25 390 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم 4.1.1.0.0.12.015 10 450 000

المركز الستشفائي القليمي لشفشاون 4.1.1.0.0.12.016 9 400 000

المركز الستشفائي القليمي للعرائش 4.1.1.0.0.12.017 14 645 000

المركز الستشفائي القليمي لطنجة 4.1.1.0.0.12.018 32 160 000

المركز الستشفائي القليمي لتطوان 4.1.1.0.0.12.019 22 750 000

المركز الستشفائي القليمي للرشيدية 4.1.1.0.0.12.020 19 190 000

المركز الستشفائي القليمي لفران 4.1.1.0.0.12.021 6 720 000

المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022 11 050 000

المركز الستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات 4.1.1.0.0.12.023 17 680 000

المركز الستشفائي القليمي لتازة 4.1.1.0.0.12.024 14 355 000

المركز الستشفائي القليمي لفكيك 4.1.1.0.0.12.025 5 010 000

المركز الستشفائي القليمي للناضور 4.1.1.0.0.12.026 22 050 000

المركز الستشفائي القليمي لبركان 4.1.1.0.0.12.027 8 350 000

المركز الستشفائي القليمي لواد الذهب 4.1.1.0.0.12.028 5 450 000

المركز الستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.1.1.0.0.12.029 14 270 000

المركز الستشفائي القليمي لطانطان 4.1.1.0.0.12.030 5 050 000

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل 4.1.1.0.0.12.031 29 370 000

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة 4.1.1.0.0.12.032 23 795 000

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 4.1.1.0.0.12.033 18 246 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 4.1.1.0.0.12.035 15 525 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان  4.1.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.1.0.0.12.037 14 650 000

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى 4.1.1.0.0.12.038 12 600 000

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي لعمالة سل 4.1.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041 7 810 000

المركز الستشفائي القليمي للخميسات 4.1.1.0.0.12.042 16 245 000
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2014

المركز الستشفائي الجهوي لفاس - بولمان 4.1.1.0.0.12.044 20 808 000

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس - تافيللت 4.1.1.0.0.12.045 28 670 000

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 4.1.1.0.0.12.046 29 075 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.1.0.0.12.047 44 000 000

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.048 23 000 000

المعهد الوطني الصحي 4.1.1.0.0.12.049 6 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.1.1.0.0.12.050 2 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.1.1.0.0.12.051 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة 4.1.1.0.0.12.052 4 713 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني  4.1.1.0.0.12.053 8 800 000

المركز الستشفائي القليمي لتاونات 4.1.1.0.0.12.054 7 520 000

المركز الستشفائي لعمالة الرباط 4.1.1.0.0.12.055 9 250 000

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت 4.1.1.0.0.12.056 4 660 000

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها 4.1.1.0.0.12.057 5 430 000

المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق 4.1.1.0.0.12.058 10 800 000

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان 4.1.1.0.0.12.059 4 610 000

المركز الستشفائي القليمي لطاطا 4.1.1.0.0.12.060 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي للحوز 4.1.1.0.0.12.061 4 640 000

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة 4.1.1.0.0.12.062 4 135 000

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور 4.1.1.0.0.12.063 3 460 000

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك 4.1.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي القليمي لكلميم 4.1.1.0.0.12.065 7 050 000

المركز الستشفائي القليمي للسمارة 4.1.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي للنواصر 4.1.1.0.0.12.068 3 670 000

المركز الستشفائي القليمي لزيلل 4.1.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي للحاجب 4.1.1.0.0.12.070 3 840 000

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق 4.1.1.0.0.12.071 6 790 000

المعهد الوطني للدارة الصحية 4.1.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لجرادة 4.1.1.0.0.12.073 3 880 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي القليمي لفاس 4.1.1.0.0.12.075 13 725 000

المركز الستشفائي القليمي لتنغير 4.1.1.0.0.12.076 3 245 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني 4.1.1.0.0.12.077 3 280 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان 4.1.1.0.0.12.078 4 885 000

المركز الستشفائي القليمي لوزان 4.1.1.0.0.12.079 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي لبرشيد 4.1.1.0.0.12.080 8 270 000

المركز الستشفائي القليمي للرحامنة 4.1.1.0.0.12.081 4 080 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور 4.1.1.0.0.12.082 4 950 000

المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية 4.1.1.0.0.12.083 4 340 000

المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح 4.1.1.0.0.12.084 8 100 000

المركز الستشفائي القليمي لميدلت 4.1.1.0.0.12.085 4 760 000

المركز الستشفائي القليمي لكرسيف 4.1.1.0.0.12.086 3 730 000

 949 900 000 مجمـــــــوع
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2014

وزارة القتصاد والمالية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.1.0.0.13.003 500 000

الخزينة العامة للمملكة 4.1.1.0.0.13.005 43 000 000

- القسم الداري 4.1.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.1.0.0.13.007 31 000 000

 74 500 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001 9 769 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.1.0.0.14.002 3 887 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.1.0.0.14.003 3 860 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.1.0.0.14.004 2 754 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.1.0.0.14.005 2 230 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.1.0.0.14.006 2 886 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.1.0.0.14.007 3 861 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - ورززات 4.1.1.0.0.14.008 2 856 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.1.0.0.14.009 2 554 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.1.0.0.14.010 3 027 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011 2 615 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.1.0.0.14.012 2 183 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.1.0.0.14.013 2 263 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.1.0.0.14.014 1 638 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.1.0.0.14.015 2 498 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.1.0.0.14.016 2 466 000

 51 347 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001 13 000 000

 13 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002 5 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004 9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.1.0.0.17.006 5 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.1.0.0.17.007 7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.17.009 7 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010 12 500 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.1.0.0.17.011 6 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.1.0.0.17.013 80 000 000
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2014

مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.1.0.0.17.018 2 500 000

 179 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.1.0.0.20.001 2 100 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.1.0.0.20.002 2 800 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003 1 400 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004 1 600 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005 1 300 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006 1 900 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.1.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008 2 900 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009 3 500 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.1.0.0.20.011 3 200 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012 3 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.1.0.0.20.013 2 900 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.1.0.0.20.014 3 900 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.1.0.0.20.015 7 200 000

 61 600 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.1.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.1.0.0.26.003 400 000
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معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.1.0.0.26.004 400 000

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم 4.1.1.0.0.26.005 450 000

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورززات 4.1.1.0.0.26.006 400 000

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان 4.1.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.1.1.0.0.27.001 2 830 000

مدرسة المعادن مراكش 4.1.1.0.0.27.002 3 600 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.27.003 45 000 000

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق 4.1.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.1.1.0.0.27.005 500 000

 52 530 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.1.1.0.0.28.001 45 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.1.0.0.28.002 4 000 000

 49 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.1.1.0.0.29.001 2 300 000

 2 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم الضمان الجتماعي والتعاضد 4.1.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجمـــــــوع

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.1.1.0.0.33.001

- مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.1.0.0.34.001 29 681 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.1.0.0.34.002 151 378 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.1.0.0.34.003 46 922 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.1.1.0.0.34.004 44 986 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.1.1.0.0.34.005 8 962 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.1.0.0.34.006 4 967 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.1.1.0.0.34.007 13 428 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.1.0.0.34.008 18 903 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.1.0.0.34.009 2 000 000

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.1.1.0.0.34.010 2 474 000
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 323 701 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.1.0.0.42.001 14 493 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002 3 500 000

مدرسة علوم العلم 4.1.1.0.0.42.003 5 337 000

 23 330 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.1.0.0.45.002 11 000 000

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.1.0.0.45.003

 11 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.1.0.0.46.001 23 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.1.0.0.46.002 4 000 000

 27 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 4.1.1.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون 4.1.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجمـــــــوع

000 908 185 2  مجموع مــوارد الستغلل 

 الجزء الثاني : موارد الستثمار 

رئيس الحكومة

- الكولف الملكي دار السلم 4.1.2.0.0.04.001

- مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002

- مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

- مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.1.2.0.0.07.002

- مجمـــــــوع
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وزارة الداخلية

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة 4.1.2.0.0.08.001

- مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة  4.1.2.0.0.08.002

- مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان   4.1.2.0.0.08.003

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن  4.1.2.0.0.08.004

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى   4.1.2.0.0.08.005

- مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة       4.1.2.0.0.08.006

- مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.1.2.0.0.08.007

- مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز 4.1.2.0.0.08.008

- مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت 4.1.2.0.0.08.009

- مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية 4.1.2.0.0.08.010

- مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة 4.1.2.0.0.08.011

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير 4.1.2.0.0.08.012

- مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة 4.1.2.0.0.08.013

- مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل 4.1.2.0.0.08.014

- مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان 4.1.2.0.0.08.015

- مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات 4.1.2.0.0.08.016

- مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.1.2.0.0.08.018

- مجمـــــــوع

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.1.2.0.0.09.002 2 610 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.1.2.0.0.09.003 6 500 000

 9 110 000 مجمـــــــوع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.1.2.0.0.11.002

- قسم استراتيجيات التكوين 4.1.2.0.0.11.003

- مجمـــــــوع

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي لورززات 4.1.2.0.0.12.001 2 400 000

المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول 4.1.2.0.0.12.002 2 400 000

المركز الستشفائي القليمي لتارودانت 4.1.2.0.0.12.003 2 000 000

المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت 4.1.2.0.0.12.004 2 400 000

المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة 4.1.2.0.0.12.005 3 600 000

المركز الستشفائي القليمي للصويرة 4.1.2.0.0.12.006 2 800 000

المركز الستشفائي القليمي للجديدة 4.1.2.0.0.12.007 2 800 000

المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة 4.1.2.0.0.12.008 1 800 000

المركز الستشفائي القليمي لخريبكة 4.1.2.0.0.12.009 3 000 000

المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة 4.1.2.0.0.12.010 1 600 000

المركز الستشفائي القليمي لبولمان 4.1.2.0.0.12.012 1 000 000

المركز الستشفائي القليمي لصفرو 4.1.2.0.0.12.013 1 000 000
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المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن 4.1.2.0.0.12.014 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم 4.1.2.0.0.12.015 1 700 000

المركز الستشفائي القليمي لشفشاون 4.1.2.0.0.12.016 1 400 000

المركز الستشفائي القليمي للعرائش 4.1.2.0.0.12.017 2 000 000

المركز الستشفائي القليمي لطنجة 4.1.2.0.0.12.018 5 000 000

المركز الستشفائي القليمي لتطوان 4.1.2.0.0.12.019 5 000 000

المركز الستشفائي القليمي للرشيدية 4.1.2.0.0.12.020 3 600 000

المركز الستشفائي القليمي لفران 4.1.2.0.0.12.021 1 400 000

المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة 4.1.2.0.0.12.022 1 600 000

المركز الستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات 4.1.2.0.0.12.023 2 800 000

المركز الستشفائي القليمي لتازة 4.1.2.0.0.12.024 2 600 000

المركز الستشفائي القليمي لفكيك 4.1.2.0.0.12.025 600 000

المركز الستشفائي القليمي للناضور 4.1.2.0.0.12.026 1 800 000

المركز الستشفائي القليمي لبركان 4.1.2.0.0.12.027 600 000

المركز الستشفائي القليمي لواد الذهب 4.1.2.0.0.12.028 600 000

المركز الستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.1.2.0.0.12.029 3 000 000

المركز الستشفائي القليمي لطانطان 4.1.2.0.0.12.030 800 000

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل 4.1.2.0.0.12.031 2 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة 4.1.2.0.0.12.032 2 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 4.1.2.0.0.12.033 4 000 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 4.1.2.0.0.12.035 1 800 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان  4.1.2.0.0.12.036 1 800 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.2.0.0.12.037 1 800 000

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى 4.1.2.0.0.12.038 1 400 000

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية 4.1.2.0.0.12.039 1 200 000

المركز الستشفائي لعمالة سل 4.1.2.0.0.12.040 1 400 000

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.2.0.0.12.041 400 000

المركز الستشفائي القليمي للخميسات 4.1.2.0.0.12.042 2 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لفاس - بولمان 4.1.2.0.0.12.044 3 400 000

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس - تافيللت 4.1.2.0.0.12.045 6 000 000

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 4.1.2.0.0.12.046 2 600 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.2.0.0.12.047 5 500 000

- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.048

المعهد الوطني الصحي 4.1.2.0.0.12.049 16 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.1.2.0.0.12.050 1 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.1.2.0.0.12.051 9 500 000

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة 4.1.2.0.0.12.052 400 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني  4.1.2.0.0.12.053 800 000

المركز الستشفائي القليمي لتاونات 4.1.2.0.0.12.054 1 000 000

المركز الستشفائي لعمالة الرباط 4.1.2.0.0.12.055 800 000

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت 4.1.2.0.0.12.056 400 000

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها 4.1.2.0.0.12.057 400 000

المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق 4.1.2.0.0.12.058 800 000

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان 4.1.2.0.0.12.059 400 000

المركز الستشفائي القليمي لطاطا 4.1.2.0.0.12.060 600 000
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المركز الستشفائي القليمي للحوز 4.1.2.0.0.12.061 400 000

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة 4.1.2.0.0.12.062 800 000

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور 4.1.2.0.0.12.063 400 000

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك 4.1.2.0.0.12.064 400 000

المركز الستشفائي القليمي لكلميم 4.1.2.0.0.12.065 800 000

المركز الستشفائي القليمي للسمارة 4.1.2.0.0.12.066 600 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.2.0.0.12.067 1 200 000

المركز الستشفائي القليمي للنواصر 4.1.2.0.0.12.068 400 000

المركز الستشفائي القليمي لزيلل 4.1.2.0.0.12.069 1 000 000

المركز الستشفائي القليمي للحاجب 4.1.2.0.0.12.070 400 000

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق 4.1.2.0.0.12.071 600 000

المعهد الوطني للدارة الصحية 4.1.2.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لجرادة 4.1.2.0.0.12.073 400 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.2.0.0.12.074 400 000

المركز الستشفائي القليمي لفاس 4.1.2.0.0.12.075 1 500 000

المركز الستشفائي القليمي لتنغير 4.1.2.0.0.12.076 400 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني 4.1.2.0.0.12.077 400 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان 4.1.2.0.0.12.078 400 000

المركز الستشفائي القليمي لوزان 4.1.2.0.0.12.079 1 000 000

المركز الستشفائي القليمي لبرشيد 4.1.2.0.0.12.080 3 000 000

المركز الستشفائي القليمي للرحامنة 4.1.2.0.0.12.081 400 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور 4.1.2.0.0.12.082 400 000

المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية 4.1.2.0.0.12.083 400 000

المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح 4.1.2.0.0.12.084 400 000

المركز الستشفائي القليمي لميدلت 4.1.2.0.0.12.085 800 000

المركز الستشفائي القليمي لكرسيف 4.1.2.0.0.12.086 400 000

 156 500 000 مجمـــــــوع

وزارة القتصاد والمالية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.2.0.0.13.003 8 000 000

الخزينة العامة للمملكة 4.1.2.0.0.13.005 42 000 000

القسم الداري 4.1.2.0.0.13.006 6 500 000

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.2.0.0.13.007

 56 500 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.2.0.0.14.001 5 940 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.2.0.0.14.002 1 340 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.2.0.0.14.003 1 418 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.2.0.0.14.004 1 270 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.2.0.0.14.005 808 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.2.0.0.14.006 1 106 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.2.0.0.14.007 1 635 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - ورززات 4.1.2.0.0.14.008 1 275 000
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معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.2.0.0.14.009 868 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.2.0.0.14.010 1 464 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.2.0.0.14.011 2 235 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.2.0.0.14.012 912 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.2.0.0.14.013 1 130 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.2.0.0.14.014 1 139 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.2.0.0.14.015 2 053 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.2.0.0.14.016 1 297 000

 25 890 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

- مديرية المطبعة الرسمية 4.1.2.0.0.16.001

- مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.2.0.0.17.002 6 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.2.0.0.17.003 1 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.2.0.0.17.004 1 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.2.0.0.17.005 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.2.0.0.17.006 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.2.0.0.17.007 1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.2.0.0.17.008 600 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.17.009 600 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.2.0.0.17.010 5 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.2.0.0.17.011 1 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.2.0.0.17.012 1 500 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.2.0.0.17.013 500 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.2.0.0.17.014 300 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.2.0.0.17.015 25 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.2.0.0.17.016 500 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.2.0.0.17.017 20 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.2.0.0.17.018 4 500 000

 570 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.2.0.0.20.001

- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.2.0.0.20.002

- المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.2.0.0.20.003

- المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.2.0.0.20.004

- المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.2.0.0.20.005

- المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.2.0.0.20.006

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.1.2.0.0.20.007 3 700 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.2.0.0.20.008 350 000
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معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.2.0.0.20.009 500 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.2.0.0.20.010 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.2.0.0.20.011 100 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.2.0.0.20.012 350 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.2.0.0.20.013 500 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.2.0.0.20.014 6 000 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.2.0.0.20.015 10 000 000

 22 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.2.0.0.21.001

- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.2.0.0.21.002

- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.2.0.0.21.003

- المركب الرياضي لفاس 4.1.2.0.0.21.005

- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.2.0.0.21.006

- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.2.0.0.21.007

- مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.2.0.0.21.008

- مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

- قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.2.0.0.23.001

- مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.2.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.2.0.0.26.002 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.2.0.0.26.003 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.2.0.0.26.004 200 000

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم 4.1.2.0.0.26.005 200 000

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورززات 4.1.2.0.0.26.006 230 000

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان 4.1.2.0.0.26.007 250 000

 1 280 000 مجمـــــــوع

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.1.2.0.0.27.001 190 000

مدرسة المعادن مراكش 4.1.2.0.0.27.002 1 380 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.27.003 35 000 000

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق 4.1.2.0.0.27.004 1 500 000

مصلحة تسيير الوراش 4.1.2.0.0.27.005 500 000

 38 570 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي
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المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.1.2.0.0.28.001 1 000 000

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.2.0.0.28.002

 1 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الثقافة

- مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001

- مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

- قسم الضمان الجتماعي والتعاضد 4.1.2.0.0.31.004

- مجمـــــــوع

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.1.2.0.0.33.001

- مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.2.0.0.34.001 3 000 000

- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.2.0.0.34.002

- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.2.0.0.34.003

- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.1.2.0.0.34.004

- المستشفى العسكري بالعيون 4.1.2.0.0.34.005

- المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.2.0.0.34.006

- المستشفى العسكري بكلميم 4.1.2.0.0.34.007

- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.2.0.0.34.008

- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.2.0.0.34.009

- وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.1.2.0.0.34.010

 3 000 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.2.0.0.42.001 5 000 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002 1 000 000

مدرسة علوم العلم 4.1.2.0.0.42.003 5 880 000

 11 880 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.2.0.0.45.002

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.2.0.0.45.003

- مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
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المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.2.0.0.46.001 7 300 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.2.0.0.46.002 1 000 000

 8 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 4.1.2.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

- مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون 4.1.2.0.0.51.001

- مجمـــــــوع

000 530 904  مجموع مــوارد الستثمار 

 3 090 438 000   مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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(بالدرهم)

III- الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة  

موارد سنة 2014بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

 3.1-الحسابات المرصدة لمور خصوصية

000 000 90 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل3.1.0.0.1.00.001

000 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية3.1.0.0.1.00.003

للتذكـرة صندوق محاربة آثار الجفاف3.1.0.0.1.00.004

000 000 640 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.1.0.0.1.00.005

000 000 114 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن3.1.0.0.1.00.006

000 000 420 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.1.0.0.1.00.008

000 000 324 1 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.1.0.0.1.04.002

للتذكـرة صندوق إنعاش الستثمارات3.1.0.0.1.04.003

000 000 300 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت3.1.0.0.1.04.005

000 457 187 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.1.0.0.1.04.006

000 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.1.0.0.1.06.001

000 000 160 صندوق التكافل العائلي3.1.0.0.1.06.002

للتذكـرة الصندوق الخاص بانقاذ مدينة فاس3.1.0.0.1.08.003

000 314 512 24 حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.1.0.0.1.08.004

000 000 200 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية3.1.0.0.1.08.005

000 030 756 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.1.0.0.1.08.006

للتذكـرة صندوق الموازنة و التنمية الجهوية3.1.0.0.1.08.007

000 500 566 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.1.0.0.1.08.008

000 000 30 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني3.1.0.0.1.08.009

000 427 508 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر3.1.0.0.1.08.010

000 000 381 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة3.1.0.0.1.08.011

000 000 200 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.1.0.0.1.08.012

000 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي3.1.0.0.1.09.002
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000 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية3.1.0.0.1.10.001

000 000 000 1 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.1.0.0.1.12.001

000 000 847 1 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة3.1.0.0.1.13.003

000 000 100 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.1.0.0.1.13.004

000 000 70 صندوق التبغ لمنح المساعدات3.1.0.0.1.13.005

000 000 80 صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولت التأمين وإعادة التأمين3.1.0.0.1.13.006

000 000 320 مرصدات المصالح المالية3.1.0.0.1.13.008

000 000 90 صندوق الصلح الزراعي3.1.0.0.1.13.009

للتذكـرة الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية3.1.0.0.1.13.012

للتذكـرة الصندوق الخاص بالزكاة3.1.0.0.1.13.017

000 000 550 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.1.0.0.1.13.018

للتذكـرة صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع3.1.0.0.1.13.019

000 000 800 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.1.0.0.1.13.021

000 340 239 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.1.0.0.1.13.022

للتذكـرة الصندوق الوطني لدعم الستثمارات3.1.0.0.1.13.023

000 000 000 2 صندوق دعم التماسك الجتماعي3.1.0.0.1.13.024

000 000 500 8 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.1.0.0.1.13.025

000 000 200 2 الصندوق الخاص بالطرق3.1.0.0.1.17.001

000 000 16 صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي3.1.0.0.1.17.003

000 000 500 صندوق التنمية الفلحية3.1.0.0.1.20.005

000 000 75 صندوق تنمية الصيد البحري3.1.0.0.1.20.006

000 000 800 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.1.0.0.1.21.001

للتذكـرة الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.1.0.0.1.27.001

000 000 200 الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة3.1.0.0.1.27.002

للتذكـرة صندوق التنمية الطاقية3.1.0.0.1.27.003
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000 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.1.0.0.1.29.001

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.1.0.0.1.33.001

للتذكـرة صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم3.1.0.0.1.34.001

000 000 40 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.1.0.0.1.34.002

000 000 350 الصندوق الوطني الغابوي3.1.0.0.1.45.001

000 000 14 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.1.0.0.1.45.003

للتذكـرة دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج3.1.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.1.0.0.1.51.001

000 568 128 56 مجموع موارد الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

للتذكـرة حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.1.0.0.4.13.021

للتذكـرة حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.1.0.0.4.13.022

للتذكـرة حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.1.0.0.4.13.023

للتذكـرة مجموع موارد حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

000 000 000 1 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.1.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.1.0.0.5.13.003

000 000 000 1 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات القروض

000 617 القروض الممنوحة للجماعات المحلية3.1.0.0.7.13.017

000 494 القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين3.1.0.0.7.13.019

000 572 9 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.1.0.0.7.13.020

000 114 2 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.1.0.0.7.13.059

000 058 14 القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.1.0.0.7.13.063

000 917 4 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.1.0.0.7.13.064

000 641 17 القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الراضي و السكان3.1.0.0.7.13.065

000 566 3 القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.1.0.0.7.13.066
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موارد سنة 2014بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

000 979 52 مجموع موارد حسابات القروض 

 3.8-حسابات التسبيقات

للتذكـرة

للتذكـرة مجموع موارد حسابات التسبيقات 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكـرة الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية3.1.0.0.9.04.001

للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.1.0.0.9.04.002

000 345 274 صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها3.1.0.0.9.08.001

000 000 200 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.1.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.1.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.1.0.0.9.42.001

000 845 474 10 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات 

000 392 656 67 مجموع موارد الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة
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(بالدرهم)

2014

الجدول " ب "ـ

 (المادة  40)

الباب الول

 التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير

   الخاصة بالميزانية العامة لسنة

القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2014

جللة الملك

 26 292 000 - القوائم المدنية..................................................................................................................... 1.2.1.1.0.01.000

 517 164 000 - مخصصات السيادة.............................................................................................................. 1.2.1.2.0.01.000

البلط الملكي

 410 200 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.02.000

 1 500 183 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.02.000

مجلس النواب

 328 308 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.03.000

 73 900 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

 256 630 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.43.000

 47 850 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

 88 366 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.04.000

 473 767 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.04.000

المحاكم المالية

 164 333 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.05.000

 50 274 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.05.000

وزارة العدل والحريات

 3 421 140 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.06.000

 321 783 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.06.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 1 428 993 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.07.000

 549 874 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.07.000

وزارة الداخلية

 14 960 197 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.08.000

 3 302 900 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.08.000

وزارة التصال

 70 205 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.09.000

 370 925 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.09.000
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2014

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

 5 322 268 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.10.000

 2 800 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.10.000

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 39 660 686 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.11.000

 4 006 369 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.11.000

وزارة الصحة

 7 368 194 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.12.000

 4 050 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.12.000

وزارة القتصاد والمالية

 2 180 313 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.13.000

 260 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.13.000

 62 028 000 000 - التكاليف المشتركة.............................................................................................................. 1.2.1.3.0.13.000

وزارة السياحة

 169 766 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.14.000

 69 234 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.14.000

المانة العامة للحكومة

 54 505 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.16.000

 14 370 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.16.000

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 810 129 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.17.000

 155 258 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.17.000

وزارة الفلحة والصيد البحري

 790 366 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.20.000

 1 817 968 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.20.000

وزارة الشباب و الرياضة

 439 410 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.21.000

 175 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.21.000

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

 408 260 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.23.000

 1 944 500 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.23.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 31 196 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.24.000

 21 892 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.24.000
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2014

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 133 136 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.26.000

 99 505 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.26.000

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 478 355 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.27.000

 353 658 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.27.000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 209 397 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.28.000

 250 532 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.28.000

وزارة الثقافة

 209 435 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.29.000

 152 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.29.000

وزارة السكنى و سياسة المدينة

 174 108 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.30.000

 27 442 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.30.000

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

 178 000 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.31.000

 84 550 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.31.000

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

 27 896 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.32.000

 6 800 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.32.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

 58 400 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.33.000

 13 510 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.33.000

إدارة الدفاع الوطني

 21 935 000 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.34.000

 5 350 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.34.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 50 946 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.35.000

 68 449 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.35.000

 2 666 000 000 - النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية.................................................................................... 1.2.1.4.0.36.000

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان

 7 160 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.40.000

 11 300 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.40.000
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2014

المندوبية السامية للتخطيط

 299 924 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.42.000

 86 145 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.42.000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

 451 014 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.45.000

 45 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.45.000

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

 97 205 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.46.000

 478 262 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.46.000

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

 45 713 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.48.000

 476 374 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.48.000

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 22 955 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.50.000

 290 935 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.50.000

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 868 294 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.51.000

 596 490 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.51.000

المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي

 63 305 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.52.000

 45 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.52.000

 199 353 163 000  مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة
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2014

الجدول " ج "ـ

(المادة  41 )

الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول  للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات 

 الستثمارالخاصة بالميزانية العامة لسنة

(بالدرهم)

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

   اعتمادات الداء 

 المجموع لسنة 2014

اعتمادات  

اللتزام في سنة

 015 2 و ما 

 يليها

الـفــصــــــول

1.2.2.0.0.02.000 131 608 000  131 608 000 - البلط الملكي

1.2.2.0.0.03.000 20 000 000  20 000 000 - مجلس النواب

1.2.2.0.0.43.000 -  - - مجلس المستشارين

1.2.2.0.0.04.000 524 000 000  524 000 000 - رئيس الحكومة

1.2.2.0.0.05.000 56 000 000  40 000 000 16 000 000 المحاكم المالية

1.2.2.0.0.06.000 530 000 000  230 000 000 300 000 000 وزارة العدل والحريات

1.2.2.0.0.07.000 137 650 000  137 650 000 - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

1.2.2.0.0.08.000 2 967 610 000  2 067 610 000 900 000 000 وزارة الداخلية

1.2.2.0.0.09.000 726 880 000  693 880 000 33 000 000 وزارة التصال

1.2.2.0.0.10.000 1 050 000 000  800 000 000 250 000 000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

1.2.2.0.0.11.000 5 478 000 000  2 318 000 000 3 160 000 000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

1.2.2.0.0.12.000 9 700 000 000  1 500 000 000 8 200 000 000 وزارة الصحة

1.2.2.0.0.13.000 387 250 000  307 250 000 80 000 000 وزارة القتصاد والمالية

1.2.2.3.0.13.000 17 349 000 000  17 349 000 000 -  وزارة القتصاد والمالية - التكاليف المشتركة

1.2.2.0.0.14.000 505 660 000  439 660 000 66 000 000 وزارة السياحة

1.2.2.0.0.16.000 2 240 000  2 240 000 - المانة العامة للحكومة

1.2.2.0.0.17.000 11 980 711 000  4 768 711 000 7 212 000 000 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

1.2.2.0.0.20.000 10 966 541 000  6 916 541 000 4 050 000 000 وزارة الفلحة والصيد البحري

1.2.2.0.0.21.000 862 000 000  662 000 000 200 000 000 وزارة الشباب و الرياضة

1.2.2.0.0.23.000 1 405 735 000  775 735 000 630 000 000 وزارة الوقاف والشؤون السلمية

1.2.2.0.0.24.000 11 013 000  10 013 000 1 000 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

1.2.2.0.0.26.000 331 708 000  261 708 000 70 000 000 وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

1.2.2.0.0.27.000 11 173 455 000  2 618 455 000 8 555 000 000 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

1.2.2.0.0.28.000 1 048 085 000  944 085 000 104 000 000 وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

1.2.2.0.0.29.000 250 000 000  180 000 000 70 000 000 وزارة الثقافة

1.2.2.0.0.30.000 630 000 000  620 000 000 10 000 000 وزارة السكنى و سياسة المدينة

1.2.2.0.0.31.000 85 600 000  85 600 000 - وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

1.2.2.0.0.32.000 11 300 000  11 300 000 - الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

1.2.2.0.0.33.000 68 000 000  59 000 000 9 000 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

1.2.2.0.0.34.000 6 749 000 000  4 252 000 000 2 497 000 000 إدارة الدفاع الوطني
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات

   اعتمادات الداء 

 المجموع لسنة 2014

اعتمادات  

اللتزام في سنة

 015 2 و ما 

 يليها

الـفــصــــــول

1.2.2.0.0.35.000 12 133 000  6 133 000 6 000 000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

1.2.2.0.0.40.000 13 000 000  13 000 000 - المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان

1.2.2.0.0.42.000 94 313 000  75 813 000 18 500 000 المندوبية السامية للتخطيط

1.2.2.0.0.45.000 270 000 000  130 000 000 140 000 000 المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

1.2.2.0.0.46.000 265 990 000  165 990 000 100 000 000 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

1.2.2.0.0.48.000 110 000 000  110 000 000 - وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

1.2.2.0.0.50.000 112 300 000  104 300 000 8 000 000 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

1.2.2.0.0.51.000 614 000 000  159 000 000 455 000 000 المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

1.2.2.0.0.52.000 17 000 000  12 000 000 5 000 000 المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي

 49 502 282 000 000 782 647 86 000 500 145 37  مجموع نفقات الستثمار الخاصة بالميزانية العامة
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 العتمادات لسنة القطاعات الوزارية أو المؤسسات

2014

الجدول " د "ـ

 ( المادة  42 )  

الباب الثالث 

  

(بالدرهم)

التوزيع على  الفصول للعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 2014

الـفــصـول

 23 934 667 000 وزارة القتصاد والمالية - فوائد وعمولت متعلقة بالدين العمومي1.2.3.1.0.13.000

 33 378 262 000 وزارة القتصاد والمالية - استهلكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الجل1.2.3.2.0.13.000

 57 312 929 000   مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
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الجدول "هـ "ـ

(المادة   43)

التوزيع  بـحسب الوزارة أو المؤسـسة  لنفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة  2014

(بالدرهم)

 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2014

الرمز

رئيس الحكومة

الكولف الملكي دار السلم 4.2.1.0.0.04.001 18 000 000

 18 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.1.0.0.06.002 900 000

 900 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل والحريات

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.2.1.0.0.07.002 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

وزارة الداخلية

مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة 4.2.1.0.0.08.001 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة  4.2.1.0.0.08.002 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان   4.2.1.0.0.08.003 3 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن  4.2.1.0.0.08.004 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى   4.2.1.0.0.08.005 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة       4.2.1.0.0.08.006 2 300 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.2.1.0.0.08.007 3 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز 4.2.1.0.0.08.008 3 700 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت 4.2.1.0.0.08.009 3 300 000

مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية 4.2.1.0.0.08.010 3 700 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة 4.2.1.0.0.08.011 1 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير 4.2.1.0.0.08.012 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة 4.2.1.0.0.08.013 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل 4.2.1.0.0.08.014 2 400 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان 4.2.1.0.0.08.015 3 400 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات 4.2.1.0.0.08.016 1 500 000

مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.2.1.0.0.08.018 185 000 000

 238 800 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.2.1.0.0.09.002 5 300 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.2.1.0.0.09.003 7 200 000

 12 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.2.1.0.0.11.002

قسم استراتيجيات التكوين 4.2.1.0.0.11.003 5 000 000

 5 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي لورززات 4.2.1.0.0.12.001 12 497 000

1



 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2014

الرمز

المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول 4.2.1.0.0.12.002 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي لتارودانت 4.2.1.0.0.12.003 11 275 000

المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت 4.2.1.0.0.12.004 10 102 000

المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة 4.2.1.0.0.12.005 13 775 000

المركز الستشفائي القليمي للصويرة 4.2.1.0.0.12.006 11 633 000

المركز الستشفائي القليمي للجديدة 4.2.1.0.0.12.007 20 371 000

المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة 4.2.1.0.0.12.008 16 675 000

المركز الستشفائي القليمي لخريبكة 4.2.1.0.0.12.009 22 520 000

المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة 4.2.1.0.0.12.010 21 605 000

المركز الستشفائي القليمي لبولمان 4.2.1.0.0.12.012 6 930 000

المركز الستشفائي القليمي لصفرو 4.2.1.0.0.12.013 6 420 000

المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن 4.2.1.0.0.12.014 25 390 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم 4.2.1.0.0.12.015 10 450 000

المركز الستشفائي القليمي لشفشاون 4.2.1.0.0.12.016 9 400 000

المركز الستشفائي القليمي للعرائش 4.2.1.0.0.12.017 14 645 000

المركز الستشفائي القليمي لطنجة 4.2.1.0.0.12.018 32 160 000

المركز الستشفائي القليمي لتطوان 4.2.1.0.0.12.019 22 750 000

المركز الستشفائي القليمي للرشيدية 4.2.1.0.0.12.020 19 190 000

المركز الستشفائي القليمي لفران 4.2.1.0.0.12.021 6 720 000

المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة 4.2.1.0.0.12.022 11 050 000

المركز الستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات 4.2.1.0.0.12.023 17 680 000

المركز الستشفائي القليمي لتازة 4.2.1.0.0.12.024 14 355 000

المركز الستشفائي القليمي لفكيك 4.2.1.0.0.12.025 5 010 000

المركز الستشفائي القليمي للناضور 4.2.1.0.0.12.026 22 050 000

المركز الستشفائي القليمي لبركان 4.2.1.0.0.12.027 8 350 000

المركز الستشفائي القليمي لواد الذهب 4.2.1.0.0.12.028 5 450 000

المركز الستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.2.1.0.0.12.029 14 270 000

المركز الستشفائي القليمي لطانطان 4.2.1.0.0.12.030 5 050 000

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل 4.2.1.0.0.12.031 29 370 000

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة 4.2.1.0.0.12.032 23 795 000

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 4.2.1.0.0.12.033 18 246 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 4.2.1.0.0.12.035 15 525 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان  4.2.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.2.1.0.0.12.037 14 650 000

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى 4.2.1.0.0.12.038 12 600 000

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية 4.2.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي لعمالة سل 4.2.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.1.0.0.12.041 7 810 000

المركز الستشفائي القليمي للخميسات 4.2.1.0.0.12.042 16 245 000

المركز الستشفائي الجهوي لفاس - بولمان 4.2.1.0.0.12.044 20 808 000

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس - تافيللت 4.2.1.0.0.12.045 28 670 000

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 4.2.1.0.0.12.046 29 075 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.2.1.0.0.12.047 44 000 000

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.12.048 23 000 000

المعهد الوطني الصحي 4.2.1.0.0.12.049 6 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.2.1.0.0.12.050 2 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.2.1.0.0.12.051 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة 4.2.1.0.0.12.052 4 713 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني  4.2.1.0.0.12.053 8 800 000

المركز الستشفائي القليمي لتاونات 4.2.1.0.0.12.054 7 520 000

المركز الستشفائي لعمالة الرباط 4.2.1.0.0.12.055 9 250 000

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت 4.2.1.0.0.12.056 4 660 000

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها 4.2.1.0.0.12.057 5 430 000

المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق 4.2.1.0.0.12.058 10 800 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2014

الرمز

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان 4.2.1.0.0.12.059 4 610 000

المركز الستشفائي القليمي لطاطا 4.2.1.0.0.12.060 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي للحوز 4.2.1.0.0.12.061 4 640 000

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة 4.2.1.0.0.12.062 4 135 000

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور 4.2.1.0.0.12.063 3 460 000

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك 4.2.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي القليمي لكلميم 4.2.1.0.0.12.065 7 050 000

المركز الستشفائي القليمي للسمارة 4.2.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي للنواصر 4.2.1.0.0.12.068 3 670 000

المركز الستشفائي القليمي لزيلل 4.2.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي للحاجب 4.2.1.0.0.12.070 3 840 000

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق 4.2.1.0.0.12.071 6 790 000

المعهد الوطني للدارة الصحية 4.2.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لجرادة 4.2.1.0.0.12.073 3 880 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي القليمي لفاس 4.2.1.0.0.12.075 13 725 000

المركز الستشفائي القليمي لتنغير 4.2.1.0.0.12.076 3 245 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني 4.2.1.0.0.12.077 3 280 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان 4.2.1.0.0.12.078 4 885 000

المركز الستشفائي القليمي لوزان 4.2.1.0.0.12.079 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي لبرشيد 4.2.1.0.0.12.080 8 270 000

المركز الستشفائي القليمي للرحامنة 4.2.1.0.0.12.081 4 080 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور 4.2.1.0.0.12.082 4 950 000

المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية 4.2.1.0.0.12.083 4 340 000

المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح 4.2.1.0.0.12.084 8 100 000

المركز الستشفائي القليمي لميدلت 4.2.1.0.0.12.085 4 760 000

المركز الستشفائي القليمي لكرسيف 4.2.1.0.0.12.086 3 730 000

 949 900 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.1.0.0.13.003 500 000

الخزينة العامة للمملكة 4.2.1.0.0.13.005 43 000 000

- القسم الداري 4.2.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.1.0.0.13.007 31 000 000

 74 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد والمالية

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.1.0.0.14.001 9 769 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.2.1.0.0.14.002 3 887 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.2.1.0.0.14.003 3 860 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.2.1.0.0.14.004 2 754 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.2.1.0.0.14.005 2 230 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.2.1.0.0.14.006 2 886 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.2.1.0.0.14.007 3 861 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - ورززات 4.2.1.0.0.14.008 2 856 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.2.1.0.0.14.009 2 554 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.2.1.0.0.14.010 3 027 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.2.1.0.0.14.011 2 615 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.2.1.0.0.14.012 2 183 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.2.1.0.0.14.013 2 263 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.2.1.0.0.14.014 1 638 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.1.0.0.14.015 2 498 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2014

الرمز

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.2.1.0.0.14.016 2 466 000

 51 347 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.2.1.0.0.16.001 13 000 000

 13 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.2.1.0.0.17.002 5 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.1.0.0.17.003 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.1.0.0.17.004 9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.1.0.0.17.006 5 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.1.0.0.17.007 7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.17.009 7 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.1.0.0.17.010 12 500 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.2.1.0.0.17.011 6 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.2.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.2.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.2.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.2.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.2.1.0.0.17.018 2 500 000

 179 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.2.1.0.0.20.001 2 100 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.1.0.0.20.002 2 800 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.2.1.0.0.20.003 1 400 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.2.1.0.0.20.004 1 600 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.0.0.20.005 1 300 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.2.1.0.0.20.006 1 900 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.2.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.0.0.20.008 2 900 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.0.0.20.009 3 500 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.2.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.1.0.0.20.011 3 200 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.0.0.20.012 3 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.1.0.0.20.013 2 900 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.1.0.0.20.014 3 900 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.2.1.0.0.20.015 7 200 000

 61 600 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة والصيد البحري

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.2.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.2.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.0.0.21.007 5 000 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2014

الرمز

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.2.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.2.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.2.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.2.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.1.0.0.26.004 400 000

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم 4.2.1.0.0.26.005 450 000

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورززات 4.2.1.0.0.26.006 400 000

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان 4.2.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي 

والتضامني

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.2.1.0.0.27.001 2 830 000

مدرسة المعادن مراكش 4.2.1.0.0.27.002 3 600 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.27.003 45 000 000

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق 4.2.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.2.1.0.0.27.005 500 000

 52 530 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.2.1.0.0.28.001 45 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.2.1.0.0.28.002 4 000 000

 49 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد 

الرقمي

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.2.1.0.0.29.001 2 300 000

 2 300 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم الضمان الجتماعي والتعاضد 4.2.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.2.1.0.0.33.001

- مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.0.0.34.001 29 681 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.0.0.34.002 151 378 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.0.0.34.003 46 922 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.2.1.0.0.34.004 44 986 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.0.0.34.005 8 962 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.0.0.34.006 4 967 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.0.0.34.007 13 428 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2014

الرمز

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.2.1.0.0.34.008 18 903 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.2.1.0.0.34.009 2 000 000

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.2.1.0.0.34.010 2 474 000

 323 701 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.2.1.0.0.42.001 14 493 000

المركز الوطني للتوثيق 4.2.1.0.0.42.002 3 500 000

مدرسة علوم العلم 4.2.1.0.0.42.003 5 337 000

 23 330 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.2.1.0.0.45.002 11 000 000

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.2.1.0.0.45.003

 11 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.2.1.0.0.46.001 23 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.2.1.0.0.46.002 4 000 000

 27 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 4.2.1.0.0.48.001

- مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية 

الجتماعية

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون 4.2.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 2 185 908 000   مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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الجدول "و "ـ

 (  المادة  44)

(بالدرهم)

 التوزيع بـحسب الوزارة أو المؤسـسة لنفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2014

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2014

اعتمادات اللتزام  

في سنة 015 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

رئيس الحكومة

--- الكولف الملكي دار السلم4.2.2.0.0.04.001

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

--- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض4.2.2.0.0.06.002

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

والحريات

---

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

--- مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية4.2.2.0.0.07.002

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

الخارجية والتعاون

---

وزارة الداخلية

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة4.2.2.0.0.08.001

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة 4.2.2.0.0.08.002

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان  4.2.2.0.0.08.003

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن 4.2.2.0.0.08.004

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى  4.2.2.0.0.08.005

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة      4.2.2.0.0.08.006

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء4.2.2.0.0.08.007

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز4.2.2.0.0.08.008

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت4.2.2.0.0.08.009

--- مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية4.2.2.0.0.08.010

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة4.2.2.0.0.08.011

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير4.2.2.0.0.08.012

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة4.2.2.0.0.08.013

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل4.2.2.0.0.08.014

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان4.2.2.0.0.08.015

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات4.2.2.0.0.08.016

--- مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية4.2.2.0.0.08.018

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

وزارة التصال

- 000 610 2 000 610 2 المعهد العالي للعلم و التصال4.2.2.0.0.09.002

- 000 500 6 000 500 6 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما4.2.2.0.0.09.003

 9 110 000 -000 110 9 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

--- قسم التعاون4.2.2.0.0.11.002

--- قسم استراتيجيات التكوين4.2.2.0.0.11.003

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

الوطنية والتكوين المهني

---
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2014

اعتمادات اللتزام  

في سنة 015 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

وزارة الصحة

- 000 400 2 000 400 2 المركز الستشفائي القليمي لورززات4.2.2.0.0.12.001

- 000 400 2 000 400 2 المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول4.2.2.0.0.12.002

- 000 000 2 000 000 2 المركز الستشفائي القليمي لتارودانت4.2.2.0.0.12.003

- 000 400 2 000 400 2 المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت4.2.2.0.0.12.004

- 000 600 3 000 600 3 المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة4.2.2.0.0.12.005

- 000 800 2 000 800 2 المركز الستشفائي القليمي للصويرة4.2.2.0.0.12.006

- 000 800 2 000 800 2 المركز الستشفائي القليمي للجديدة4.2.2.0.0.12.007

- 000 800 1 000 800 1 المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة4.2.2.0.0.12.008

- 000 000 3 000 000 3 المركز الستشفائي القليمي لخريبكة4.2.2.0.0.12.009

- 000 600 1 000 600 1 المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة4.2.2.0.0.12.010

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي القليمي لبولمان4.2.2.0.0.12.012

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي القليمي لصفرو4.2.2.0.0.12.013

- 000 000 4 000 000 4 المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن4.2.2.0.0.12.014

- 000 700 1 000 700 1 المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم4.2.2.0.0.12.015

- 000 400 1 000 400 1 المركز الستشفائي القليمي لشفشاون4.2.2.0.0.12.016

- 000 000 2 000 000 2 المركز الستشفائي القليمي للعرائش4.2.2.0.0.12.017

- 000 000 5 000 000 5 المركز الستشفائي القليمي لطنجة4.2.2.0.0.12.018

- 000 000 5 000 000 5 المركز الستشفائي القليمي لتطوان4.2.2.0.0.12.019

- 000 600 3 000 600 3 المركز الستشفائي القليمي للرشيدية4.2.2.0.0.12.020

- 000 400 1 000 400 1 المركز الستشفائي القليمي لفران4.2.2.0.0.12.021

- 000 600 1 000 600 1 المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة4.2.2.0.0.12.022

- 000 800 2 000 800 2 المركز الستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات4.2.2.0.0.12.023

- 000 600 2 000 600 2 المركز الستشفائي القليمي لتازة4.2.2.0.0.12.024

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي لفكيك4.2.2.0.0.12.025

- 000 800 1 000 800 1 المركز الستشفائي القليمي للناضور4.2.2.0.0.12.026

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي لبركان4.2.2.0.0.12.027

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي لواد الذهب4.2.2.0.0.12.028

- 000 000 3 000 000 3 المركز الستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء4.2.2.0.0.12.029

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي القليمي لطانطان4.2.2.0.0.12.030

- 000 000 2 000 000 2 المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل4.2.2.0.0.12.031

- 000 000 2 000 000 2 المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة4.2.2.0.0.12.032

- 000 000 4 000 000 4 المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز4.2.2.0.0.12.033

- 000 800 1 000 800 1 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي4.2.2.0.0.12.035

- 000 800 1 000 800 1 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 4.2.2.0.0.12.036

- 000 800 1 000 800 1 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد4.2.2.0.0.12.037

- 000 400 1 000 400 1 المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى4.2.2.0.0.12.038

- 000 200 1 000 200 1 المركز الستشفائي لعمالة المحمدية4.2.2.0.0.12.039

- 000 400 1 000 400 1 المركز الستشفائي لعمالة سل4.2.2.0.0.12.040

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة4.2.2.0.0.12.041

- 000 000 2 000 000 2 المركز الستشفائي القليمي للخميسات4.2.2.0.0.12.042

- 000 400 3 000 400 3 المركز الستشفائي الجهوي لفاس - بولمان4.2.2.0.0.12.044

- 000 000 6 000 000 6 المركز الستشفائي الجهوي لمكناس - تافيللت4.2.2.0.0.12.045

- 000 600 2 000 600 2 المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية4.2.2.0.0.12.046

- 000 500 5 000 500 5 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط4.2.2.0.0.12.047

--- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء4.2.2.0.0.12.048

- 000 000 16 000 000 16 المعهد الوطني الصحي4.2.2.0.0.12.049

- 000 500 1 000 500 1 المركز الوطني للوقاية من الشعة4.2.2.0.0.12.050

- 000 500 9 000 500 9 مديرية الدوية و الصيدلة4.2.2.0.0.12.051

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة4.2.2.0.0.12.052
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2014

اعتمادات اللتزام  

في سنة 015 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني 4.2.2.0.0.12.053

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي القليمي لتاونات4.2.2.0.0.12.054

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي لعمالة الرباط4.2.2.0.0.12.055

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت4.2.2.0.0.12.056

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها4.2.2.0.0.12.057

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق4.2.2.0.0.12.058

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان4.2.2.0.0.12.059

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي لطاطا4.2.2.0.0.12.060

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي للحوز4.2.2.0.0.12.061

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي القليمي لزاكورة4.2.2.0.0.12.062

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لبوجدور4.2.2.0.0.12.063

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك4.2.2.0.0.12.064

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي القليمي لكلميم4.2.2.0.0.12.065

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي للسمارة4.2.2.0.0.12.066

- 000 200 1 000 200 1 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي4.2.2.0.0.12.067

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي للنواصر4.2.2.0.0.12.068

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي القليمي لزيلل4.2.2.0.0.12.069

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي للحاجب4.2.2.0.0.12.070

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق4.2.2.0.0.12.071

- 000 000 4 000 000 4 المعهد الوطني للدارة الصحية4.2.2.0.0.12.072

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لجرادة4.2.2.0.0.12.073

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك4.2.2.0.0.12.074

- 000 500 1 000 500 1 المركز الستشفائي القليمي لفاس4.2.2.0.0.12.075

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لتنغير4.2.2.0.0.12.076

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني4.2.2.0.0.12.077

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان4.2.2.0.0.12.078

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي القليمي لوزان4.2.2.0.0.12.079

- 000 000 3 000 000 3 المركز الستشفائي القليمي لبرشيد4.2.2.0.0.12.080

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي للرحامنة4.2.2.0.0.12.081

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور4.2.2.0.0.12.082

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية4.2.2.0.0.12.083

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح4.2.2.0.0.12.084

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي القليمي لميدلت4.2.2.0.0.12.085

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لكرسيف4.2.2.0.0.12.086

 156 500 000 -000 500 156 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

- 000 000 8 000 000 8 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة4.2.2.0.0.13.003

- 000 000 42 000 000 42 الخزينة العامة للمملكة4.2.2.0.0.13.005

- 000 500 6 000 500 6 القسم الداري4.2.2.0.0.13.006

--- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة4.2.2.0.0.13.007

 56 500 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد 

والمالية

 56 500 000-

وزارة السياحة

- 000 940 5 000 940 5 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة4.2.2.0.0.14.001

- 000 340 1 000 340 1 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية4.2.2.0.0.14.002

- 000 418 1 000 418 1 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير4.2.2.0.0.14.003

- 000 270 1 000 270 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة4.2.2.0.0.14.004

- 000 808 000 808 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود4.2.2.0.0.14.005

- 000 106 1 000 106 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس4.2.2.0.0.14.006
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 
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اعتمادات اللتزام  

في سنة 015 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 635 1 000 635 1 المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش4.2.2.0.0.14.007

- 000 275 1 000 275 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - ورززات4.2.2.0.0.14.008

- 000 868 000 868 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية4.2.2.0.0.14.009

- 000 464 1 000 464 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل4.2.2.0.0.14.010

- 000 235 2 000 235 2 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة4.2.2.0.0.14.011

- 000 912 000 912 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل4.2.2.0.0.14.012

- 000 130 1 000 130 1 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان4.2.2.0.0.14.013

- 000 139 1 000 139 1 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء4.2.2.0.0.14.014

- 000 053 2 000 053 2 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط4.2.2.0.0.14.015

- 000 297 1 000 297 1 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس4.2.2.0.0.14.016

 25 890 000 -000 890 25 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

المانة العامة للحكومة

--- مديرية المطبعة الرسمية4.2.2.0.0.16.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة 

للحكومة

---

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

000 000 2 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية4.2.2.0.0.17.002  6 500 000 8 500 000

000 500 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات4.2.2.0.0.17.003  1 500 000 2 000 000

- 000 500 1 000 500 1 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس4.2.2.0.0.17.004

- 000 500 000 500 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط4.2.2.0.0.17.005

- 000 500 000 500 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش4.2.2.0.0.17.006

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس4.2.2.0.0.17.007

- 000 600 000 600 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة4.2.2.0.0.17.008

- 000 600 000 600 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء4.2.2.0.0.17.009

000 500 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير4.2.2.0.0.17.010  5 000 000 5 500 000

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق4.2.2.0.0.17.011

- 000 500 1 000 500 1 المعهد العالي للدراسات البحرية4.2.2.0.0.17.012

000 000 100 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية4.2.2.0.0.17.013  500 000 000 600 000 000

- 000 300 000 300 مصلحة التكوين المستمر4.2.2.0.0.17.014

000 000 10 المديرية العامة للطيران المدني4.2.2.0.0.17.015  25 000 000 35 000 000

- 000 500 000 500 مديرية التجهيزات العامة4.2.2.0.0.17.016

000 000 10 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق4.2.2.0.0.17.017  20 000 000 30 000 000

- 000 500 4 000 500 4 مديرية الملحة التجارية4.2.2.0.0.17.018

 693 500 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز 

والنقل واللوجستيك

 570 500 000 123 000 000

وزارة الفلحة والصيد البحري

--- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل4.2.2.0.0.20.001

--- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة4.2.2.0.0.20.002

--- المعهد التقني الفلحي بالشاوية4.2.2.0.0.20.003

--- المعهد التقني الفلحي بتيفلت4.2.2.0.0.20.004

--- المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر4.2.2.0.0.20.005

--- المدرسة الفلحية بتمارة4.2.2.0.0.20.006

- 000 700 3 000 700 3 قسم المحافظة على الثروات السمكية4.2.2.0.0.20.007

- 000 350 000 350 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة4.2.2.0.0.20.008

- 000 500 000 500 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي4.2.2.0.0.20.009

- 000 500 000 500 المعهد العالي للصيد البحري4.2.2.0.0.20.010

- 000 100 000 100 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان4.2.2.0.0.20.011

- 000 350 000 350 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش4.2.2.0.0.20.012

- 000 500 000 500 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون4.2.2.0.0.20.013
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 اعتمادات الداء 
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اعتمادات اللتزام  
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 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 000 6 000 000 6 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين4.2.2.0.0.20.014

- 000 000 10 000 000 10 مصلحة الثانويات الفلحية4.2.2.0.0.20.015

 22 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة 

والصيد البحري

 22 000 000-

وزارة الشباب و الرياضة

--- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.2.2.0.0.21.001

--- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط4.2.2.0.0.21.002

--- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط4.2.2.0.0.21.003

--- المركب الرياضي لفاس4.2.2.0.0.21.005

--- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.2.2.0.0.21.006

--- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.2.2.0.0.21.007

--- مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.2.2.0.0.21.008

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

 الرياضة

---

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

--- قسم الحج و الشؤون الجتماعية4.2.2.0.0.23.001

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

والشؤون السلمية

---

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

--- قسم خريطة التكوين المهني4.2.2.0.0.26.001

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.2.2.0.0.26.002

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.2.2.0.0.26.003

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.2.2.0.0.26.004

- 000 200 000 200 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم4.2.2.0.0.26.005

- 000 230 000 230 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورززات4.2.2.0.0.26.006

- 000 250 000 250 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان4.2.2.0.0.26.007

 1 280 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 1 280 000-

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- 000 190 000 190 المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة4.2.2.0.0.27.001

- 000 380 1 000 380 1 مدرسة المعادن مراكش4.2.2.0.0.27.002

000 000 30 مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء4.2.2.0.0.27.003  35 000 000 65 000 000

- 000 500 1 000 500 1 مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق4.2.2.0.0.27.004

- 000 500 000 500 مصلحة تسيير الوراش4.2.2.0.0.27.005

 68 570 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة

 38 570 000 30 000 000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

- 000 000 1 000 000 1 المصلحة المستقلة للكحول -الرباط4.2.2.0.0.28.001

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس4.2.2.0.0.28.002

 1 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 1 000 000-

وزارة الثقافة

--- مطبعة دار المناهل4.2.2.0.0.29.001

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

--- قسم الضمان الجتماعي والتعاضد4.2.2.0.0.31.004

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

 الشؤون الجتماعية

---
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الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

--- المدرسة الوطنية للدارة4.2.2.0.0.33.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة 

لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

---

إدارة الدفاع الوطني

- 000 000 3 000 000 3 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد4.2.2.0.0.34.001

--- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط4.2.2.0.0.34.002

--- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش4.2.2.0.0.34.003

--- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس4.2.2.0.0.34.004

--- المستشفى العسكري بالعيون4.2.2.0.0.34.005

--- المستشفى العسكري بالداخلة4.2.2.0.0.34.006

--- المستشفى العسكري بكلميم4.2.2.0.0.34.007

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير4.2.2.0.0.34.008

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة4.2.2.0.0.34.009

--- وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة4.2.2.0.0.34.010

 3 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع 

الوطني

 3 000 000-

المندوبية السامية للتخطيط

- 000 000 5 000 000 5 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي4.2.2.0.0.42.001

- 000 000 1 000 000 1 المركز الوطني للتوثيق4.2.2.0.0.42.002

- 000 880 5 000 880 5 مدرسة علوم العلم4.2.2.0.0.42.003

 11 880 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للتخطيط

 11 880 000-

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

--- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية4.2.2.0.0.45.002

--- المنتزه الوطني  لسوس ماسة4.2.2.0.0.45.003

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

---

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

- 000 300 7 000 300 7 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية4.2.2.0.0.46.001

- 000 000 1 000 000 1 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير4.2.2.0.0.46.002

 8 300 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير 

وإعداد التراب الوطني

 8 300 000-

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

--- مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج4.2.2.0.0.48.001

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

و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

---

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

--- مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون4.2.2.0.0.51.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة 

لدارة السجون وإعادة الدماج

---

 904 530 000 000 530 057 1   مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  153 000 000

6



 نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة 2014

(بالدرهم)

الجدول "ز "ـ

 (المادة  45)

 الرقــم نفقات سنة 2014بيـــــان الحســـــــــــابات

 3.1-الحسابات المرصدة لمور خصوصية

000 000 90 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل3.2.0.0.1.00.001

000 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية3.2.0.0.1.00.003

للتذكـرة صندوق محاربة آثار الجفاف3.2.0.0.1.00.004

000 000 640 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.2.0.0.1.00.005

000 000 114 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن3.2.0.0.1.00.006

000 000 420 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.2.0.0.1.00.008

000 000 324 1 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.2.0.0.1.04.002

للتذكـرة صندوق إنعاش الستثمارات3.2.0.0.1.04.003

000 000 300 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت3.2.0.0.1.04.005

000 457 187 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.2.0.0.1.04.006

000 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.2.0.0.1.06.001

000 000 160 صندوق التكافل العائلي3.2.0.0.1.06.002

للتذكـرة الصندوق الخاص بانقاذ مدينة فاس3.2.0.0.1.08.003

000 314 512 24 حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.2.0.0.1.08.004

000 000 200 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية3.2.0.0.1.08.005

000 030 756 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.2.0.0.1.08.006

للتذكـرة صندوق الموازنة و التنمية الجهوية3.2.0.0.1.08.007

000 500 566 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.2.0.0.1.08.008

000 000 30 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني3.2.0.0.1.08.009

000 427 508 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر3.2.0.0.1.08.010

000 000 381 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة3.2.0.0.1.08.011

000 000 200 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.2.0.0.1.08.012
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 الرقــم نفقات سنة 2014بيـــــان الحســـــــــــابات

000 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي3.2.0.0.1.09.002

000 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية3.2.0.0.1.10.001

000 000 000 1 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.2.0.0.1.12.001

000 000 847 1 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة3.2.0.0.1.13.003

000 000 100 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.2.0.0.1.13.004

000 000 70 صندوق التبغ لمنح المساعدات3.2.0.0.1.13.005

للتذكـرة صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولت التأمين وإعادة التأمين3.2.0.0.1.13.006

000 000 320 مرصدات المصالح المالية3.2.0.0.1.13.008

000 000 90 صندوق الصلح الزراعي3.2.0.0.1.13.009

للتذكـرة الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية3.2.0.0.1.13.012

للتذكـرة الصندوق الخاص بالزكاة3.2.0.0.1.13.017

000 000 230 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.2.0.0.1.13.018

للتذكـرة صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع3.2.0.0.1.13.019

000 000 800 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.2.0.0.1.13.021

للتذكـرة صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.2.0.0.1.13.022

للتذكـرة الصندوق الوطني لدعم الستثمارات3.2.0.0.1.13.023

000 000 000 2 صندوق دعم التماسك الجتماعي3.2.0.0.1.13.024

للتذكـرة الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.2.0.0.1.13.025

000 000 200 2 الصندوق الخاص بالطرق3.2.0.0.1.17.001

000 000 16 صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي3.2.0.0.1.17.003

000 000 500 صندوق التنمية الفلحية3.2.0.0.1.20.005

000 000 75 صندوق تنمية الصيد البحري3.2.0.0.1.20.006

000 000 800 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.2.0.0.1.21.001

للتذكـرة الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.2.0.0.1.27.001

000 000 200 الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة3.2.0.0.1.27.002

للتذكـرة صندوق التنمية الطاقية3.2.0.0.1.27.003
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 الرقــم نفقات سنة 2014بيـــــان الحســـــــــــابات

000 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.2.0.0.1.29.001

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.2.0.0.1.33.001

للتذكـرة صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم3.2.0.0.1.34.001

000 000 40 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.2.0.0.1.34.002

000 000 350 الصندوق الوطني الغابوي3.2.0.0.1.45.001

000 000 14 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.2.0.0.1.45.003

للتذكـرة دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج3.2.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.2.0.0.1.51.001

000 228 989 46 مجموع نفقات الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

000 100 40 حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.2.0.0.4.13.021

000 300 217 حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.2.0.0.4.13.022

000 000 221 حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.2.0.0.4.13.023

000 400 478 مجموع نفقات حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

للتذكـرة فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.2.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.2.0.0.5.13.003

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات القروض

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات المحلية3.2.0.0.7.13.017

للتذكـرة القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين3.2.0.0.7.13.019

للتذكـرة القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.2.0.0.7.13.020

للتذكـرة القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.2.0.0.7.13.059

للتذكـرة القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.2.0.0.7.13.063

للتذكـرة القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.2.0.0.7.13.064

للتذكـرة القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الراضي و السكان3.2.0.0.7.13.065

للتذكـرة القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.2.0.0.7.13.066
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 الرقــم نفقات سنة 2014بيـــــان الحســـــــــــابات

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات القروض 

 3.8-حسابات التسبيقات

للتذكـرة

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات التسبيقات 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكـرة الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية3.2.0.0.9.04.001

للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.2.0.0.9.04.002

000 345 274 صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها3.2.0.0.9.08.001

000 000 200 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.2.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.2.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.2.0.0.9.42.001

000 845 474 10 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات 

000 473 942 57 مجموع نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة
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