
مداخیل الجزء الثاني  برســــــــــم السنــــــــــــة المــــــــــــــــــالیة 2016 (التجھیز)

نوع المصاریف الفصولالفقرات األبواب

تقدیرات المیزانیة مبلغ الرسوم حسب 
القوائم و المستندات 
بعد اسقاط االلغائات 
و المبالغ الغیر قابلة 

للتحصیل

المبلغ الباق 
استخالصھ  من 31 

دجنبر من السنة 
الماضیة بعد اسقاط  
المبالغ الغیر قابلة  
للتحصیل و المبالغ 

الملغات خالل السنة 

الصافي من المداخیل 
 المقررة

مالحظات الباقي استخالص المداخیل المقبوضة

القسم 0.3    
مجال الشؤون اإلجتماعیة 20

الصحة و الوقایة العمومیة 10

مداخیل مقابل خدمات 30 10 20

المساھمة في بناء أودیة الماء الحار 31 10 20

المساھمة في بناء مجاري الماء العذب 32 10 20

Total du chapitre 20  مجموع الباب -                      
مجال الشؤون التقنیة 30

السكنى والتعمیر 10
مداخیل مقابل خدمات 30 10 30

مساھمة أرباب العقارات المجاورة للطرق 
العامة في نفقات تجھیزھا وتھیئتھا

31 10 30 2,198,993.97        
المساھمة في بناء الطرق 32 10 30

المساھمة في بناء األرصفة 33 10 30

Total du chapitre 30  مجموع الباب -                      -                      -                      2,198,993.97        -                      

تنفید المیزانیة 

المملكة المغربیة
 وزارة الداخلیة

عمالة سال
جماعة سال
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نوع المصاریف الفصولالفقرات األبواب

تقدیرات المیزانیة مبلغ الرسوم حسب 
القوائم و المستندات 
بعد اسقاط االلغائات 
و المبالغ الغیر قابلة 

للتحصیل

المبلغ الباق 
استخالصھ  من 31 

دجنبر من السنة 
الماضیة بعد اسقاط  
المبالغ الغیر قابلة  
للتحصیل و المبالغ 

الملغات خالل السنة 

الصافي من المداخیل 
 المقررة

مالحظات الباقي استخالص المداخیل المقبوضة

مجال الشؤون اإلقتصادیة 40 -                      
التجارة والصناعة 10 -                      

مداخیل ضریبیة 10 10 40 -                      
الرسم المفروض على بیع المنتوج الغابوي

11 10 40 -                      
مداخیل األمالك  20 10 40 -                      

بیع العقارات المبنیة 21 10 40 3,660.94               
بیع األراضي الغیر المبنیة 22 10 40 -                      

بیع األراضي المبنیة 23 10 40 -                      
بیع األراضي المتخلفة من بقایا الطرق العامة

24 10 40 -                      

Total du chapitre 40  مجموع الباب -                      3,660.94               -                      
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نوع المصاریف الفصولالفقرات األبواب

تقدیرات المیزانیة مبلغ الرسوم حسب 
القوائم و المستندات 
بعد اسقاط االلغائات 
و المبالغ الغیر قابلة 

للتحصیل

المبلغ الباق 
استخالصھ  من 31 

دجنبر من السنة 
الماضیة بعد اسقاط  
المبالغ الغیر قابلة  
للتحصیل و المبالغ 

الملغات خالل السنة 

الصافي من المداخیل 
 المقررة

مالحظات الباقي استخالص المداخیل المقبوضة

مجال دعم النتائج
50 -                      

الفوائض المالیة 10 -                      
فوائض مداخیل المیزانیة 10 10 50 -                      

فائض مداخیل الجزء األول من المیزانیة 11 10 50 108,863,980.72    
فائض مداخیل السنة المنصرمة 12 10 50 332,414,801.47    

فائض مداخیل المیزانیات الملحقة 20 10 50 -                      
فوائض الحسابات الخصوصیة 30 10 50 -                      

فوائض حسابات المبالغ المرصودة ألمور خ
صوصیة 31 10 50 -                      

فوائض حسابات النفقات من المبالغ المرصود
ة 32 10 50 859,396.16           

إمدادات 20 -                      
منحات خصوصیة من الضریبة على القیمة 

المضافة  ألجل اإلستثمار والتجھیز
10 20 50 21,572,634.00      

إمدادات الدولة مقابل التحمالت المحولة 20 20 50
إمدادات صندوق الموازنة والتنمیة الجھویة

30 20 50 -                      
أموال المساھمة 30 -                      

مساھمة اإلدارات والمؤسسات العمومیة 10 30 50 -                      
مساھمة الوزارات 11 30 50 3,155,000.00        

مساھمة المكاتب والمؤسسات العمومیة 12 30 50 2,600,000.00        
مساھمة الجماعات المحلیة 13 30 50 -                      

مساھمات أخرى 20 30 50 -                      
مساھمات أخرى 21 30 50

……………………………….. 22 30 50 -                      
الھبات والوصایا 30 30 50 -                      

الھبات 31 30 50 -                      
الوصایا 32 30 50 -                      

القروض 40 -                      
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نوع المصاریف الفصولالفقرات األبواب

تقدیرات المیزانیة مبلغ الرسوم حسب 
القوائم و المستندات 
بعد اسقاط االلغائات 
و المبالغ الغیر قابلة 

للتحصیل

المبلغ الباق 
استخالصھ  من 31 

دجنبر من السنة 
الماضیة بعد اسقاط  
المبالغ الغیر قابلة  
للتحصیل و المبالغ 

الملغات خالل السنة 

الصافي من المداخیل 
 المقررة

مالحظات الباقي استخالص المداخیل المقبوضة

متحصل قروض صندوق تجھیز الجماعات ا
لمحلیة 10 40 50 30,230,000.00      

متحصل قروض أخرى 20 40 50
بیع الفیالت 23 40 50 -                      

Total du chapitre 50  مجموع الباب -                      499,695,812.35    -                      

مجموع القسم 03                
Totalde la section 03 -                      501,898,467.26    -                      
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