
 میزانیة التسییر برسم السنة المالیة 2018
Recettes de fonctionnement 

رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

 القسم 0.1
مجال اإلدارة  العامة #

الحالة المدنیة وتصدیق االمضاء #

مداخیل ضریبیة 10

                1,800,000.00           1,800,000.00رسم تصدیق اإلمضاء واإلشھاد بالتطابق11

مداخیل مقابل خدمات30

                1,500,000.00           1,500,000.00رسوم الحالة المدنیة31
 Total de l'article 10          

-                3,300,000.00           3,300,000.00مجموع الفصل 10                        

ترخیصات اداریة#

مداخیل مقابل خدمات30

                     70,000.00                70,000.00ترقیم العقارات31

                          100.00                      100.00تسجیل بیع البھائم32

                       1,000.00                   1,000.00صوائر أبحاث المنافع والمضار33

    Total de l'article 20        مجموع الفصل 
2071,100.00                 71,100.00                     -                        

منتوج المبیعات#
مداخیل األمالك20



 میزانیة التسییر برسم السنة المالیة 2018
Recettes de fonctionnement 

رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

                     50,000.00                50,000.00منتوج بیع أثاث وأدوات ومواد استغني عنھا21

                          100.00                      100.00منتوج بیع الفواكھ والنبات والزھور والحطب22

                   700,000.00              700,000.00منتوج بیع التصامیم والمطبوعات وملفات المزایدة23

منتوج بیع الحیوانات واألشیاء المحجوزة والتي لم تحسب داخ24
                1,000,000.00           1,000,000.00ل اآلجال المحددة

    Total de l'article 30          مجموع 
-                1,750,100.00           1,750,100.00الفصل 30                        

منتوجات أخرى#

مداخیل ضریبیة10

المتحصل من الدعائر الجبائیة والتراضي فیما یتعلق بالضرائ11
                     15,000.00                15,000.00ب

الرسم المضاف إلى الرسم على عقود التأمین12

الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصید في 13
البحر

                   100,000.00              100,000.00النسبة المئویة المقبوضة في البیوعات العمومیة14

مداخیل مقابل خدمات30

                     30,000.00                30,000.00اقتطاع من المداخیل المحققة لفائدة الغیر31
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

                1,000,000.00           1,000,000.00رسم المحجز32

                   100,000.00              100,000.00استرجاع صوائر النقل بواسطة اآللة الرافعة33

منتوج الغرامة الناتجة عن عملیة وضع الكعب للسیارات34

Total de l'article 40           مجموع الفصل 
401,245,000.00           1,245,000.00                -                        

حصة من منتوج ضرائب الدولة#

           262,223,000.00       262,223,000.00حصة من منتوج الضریبة على القیمة المضافة10

حصة من منتوج الضریبة على الشركات20

حصة من منتوج الضریبة العامة على الدخل30

حصة من منتوج الرسم على عقود التأمین 40
Total de l'article 50         

-           262,223,000.00       262,223,000.00مجموع الفصل 50                        

Total du chapitre 10   10 268,589,200.00       268,589,200.00مجموع الباب           -                        

مجال الشؤون اإلجتماعیة#

النظافة والصحة العمومیة#
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

مداخیل األمالك20

حق اإلمتیاز في استغالل مراحیض سوق الجملة للخضر وال21
فواكھ

                          100.00                      100.00حق اإلمتیاز في مصلحة سیارة اإلسعاف الجماعیة22

مداخیل مقابل خدمات30

استرجاع صوائر النقل بواسطة سیارة اإلسعاف31

مدخول مصلحة إفراغ حفرات المراحیض وتنظیف القنوات32

اإلتصال بشبكة الماء الحار33

اإلتصال بشبكة الماء الحار33

اإلتصال بشبكة الماء الصالح للشرب34

                          100.00                      100.00استرجاع صوائر التنظیف35

مایؤدى للجماعة ألجل أشغال متعلقة بالصحة العمومیة 36
                   100,000.00              100,000.00أو األمن العام أجرتھا على نفقة مالكین قاصرین
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

                     20,000.00                 20,000.00منتوج مستودع األموات37

Total de l'article 10       10 120,200.00              120,200.00مجموع الفصل                   -                        

التعلیم، الفن والثقافة#

مداخیل ضریبیة10

                     20,000.00                20,000.00الرسم المفروض على مؤسسات التعلیم الخاصة11

مداخیل مقابل خدمات30

مدخول المعھد الجماعي للفنون الجمیلة31

مدخول الخزانة الجماعیة32

                          100.00                      100.00مدخول المعھد الجماعي للموسیقى33
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

34Produit de la galerie d'expositon

Total de l'article 20           
-                     20,100.00                 20,100.00مجموع الفصل 20                        

السیاحة، الراحة والترفیھ#

مداخیل ضریبیة10

                   150,000.00              150,000.00الرسم المفروض على اإلقامة في المؤسسات السیاحیة11

                          100.00                      100.00الضریبة المفروضة على المالھي12

الرسم المفروض على تذاكر دخول المھرجانات الریاضیة 13
والمسابح الخاصة المفتوحة للجمھور

الرسم المفروض على رخص الصید البحري14

مداخیل األمالك20

                   200,000.00              200,000.00محصول استغالل المالعب الریاضیة21

                          100.00                      100.00مدخول استغالل المسابح22

واجبات الدخول إلى المتاحف الجماعیة23
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

واجبات الدخول إلى المسارح الجماعیة24

منتوج المخیمات25

                          100.00                      100.00منتوج استغالل الشواطئ26

واجبات الدخول إلى الحدائق والمغارس27
Total de l'article 30          

-                   350,300.00              350,300.00مجموع الفصل 30                        

 Total du chapitre 20          
-                   490,600.00              490,600.00مجموع الباب 20                        

مجال الشؤون التقنیة#
السكنى والتعمیر#

مداخیل ضریبیة10

11(taxe urbaine) (ضریبة المباني )300,000.00              300,000.00                   

ضریبة الصیانة المفروضة على االمالك الخاضعة لضریبة 12
                1,000,000.00           1,000,000.00المباني

الرسم اإلضافي إلى ضریبة الصیانة13

             25,000,000.00         25,000,000.00الضریبة على األراضي الحضریة غیر المبنیة14
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

             25,000,000.00         25,000,000.00الضریبة على عملیات البناء15

                4,000,000.00           4,000,000.00الضریبة على عملیات تجزئة األراضي16

                2,000,000.00           2,000,000.00رسم السكــــــــن 18

           120,000,000.00       120,000,000.00رســــــــم الخدمـــــــــات الجماعیة19

                       2,000.00                   2,000.00حصة من منتـــــوج الرســـــم على الخدمات الجماعیة 20
مداخیل األمالك

الرسم المفروض على البروزات إلى األمالك الجماعیة العامة21

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعیة العامة مؤقتا 22
                4,000,000.00           4,000,000.00ألغراض ترتبط بالبناء

     
                     50,000.00                50,000.00منتوج كراء بنایات للسكنى23

منتوج استغالل البنایات24

محصوالت أخرى للعقارات25

Total de l'article 10           
-           181,352,000.00       181,352,000.00مجموع الفصل 10                        

المحافظة على البیئة    #
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

مداخیل ضریبیة10
                3,000,000.00           3,000,000.00الرسم المترتب على إتالف الطرق11

مداخیل األمالك20
حق اإلمتیاز في نقل األموات21

حق اإلمتیاز في استغالل معمل تكریر األزبال المنزلیة22

حق اإلمتیاز في مصلحة مراقبة تفریغ األزبال23
مداخیل مقابل خدمات30

                          100.00                      100.00مدخول المقابر ودفن األموات31

رسوم رفع نفایات الحدائق وبقایا المواد الصناعیة ومواد البناء 32
                          100.00                      100.00المتروكة على الطریق العمومیة

                     30,000.00                30,000.00منتوج مصلحة نقل األموات33

Total de l'article 20             
-                3,030,200.00           3,030,200.00مجموع الفصل 20                        

Total du chapitre 30        
-           184,382,200.00       184,382,200.00مجموع الباب 30                        

مجال الشؤون اإلقتصادیة#

التجارة والصناعة#

مداخیل ضریبیة10
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

                2,500,000.00           2,500,000.00الضریبة على محال بیع المشروبات11

الرسم المترتب على السماح بإغالق بعض المحال 
                          100.00                      100.00العامة بعد المیعاد المحدد أو بفتحھا قبلھ12

 الرسم المفروض على الباعة  13
                          100.00                      100.00الجائلین المأذون لھم في بیع سلعھم على الطرق العامة

الرسم المفروض على المیاه المعدنیة ومیاه المائدة14

                          100.00                      100.00الرسم المفروض على على استخراج مواد المقالع15

                   300,000.00              300,000.00ضریبة التجارة 16

ضریبة التجارة على األسواق القرویة17

                1,300,000.00           1,300,000.00ضریبة الذبح18

رسوم الضحیة19

الرسم المفروض على استغالل المعادن20
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ21

الرسم المضاف إلى الرسم الجماعي على استخراج مواد المقا22
لع

ضریبة طبع الزرابي23

الرسوم المفروضة على الكازینوھات24

              62,000,000.00         62,000,000.00الرسم المھني25

حصة من منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع26
الرسم المفروض على بیع المنتوج الغابوي 

مداخیل األمالك20

                     50,000.00                 50,000.00واجبات مقبوضة في األسواق وساحات البیع العمومیة 21

                     10,000.00                 10,000.00واجبات أسواق البھائم22

                          100.00                      100.00واجبات الوقوف والدخول إلى األسواق األسبوعیة23

                   300,000.00              300,000.00واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبیع العمومي24

منتوج كراء واستغالل مواد في حوزة الجماعة25
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

                   700,000.00              700,000.00منتوج كراء محالت تجاریة أو مخصصة لمزاولة نشاط مھني26

                3,000,000.00           3,000,000.00منتوج إیجار األسواق الجماعیة27

منتوج الحمامات  والرشاشات28

منتوج استغالل األراضي29

                   100,000.00              100,000.00منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة30

منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف األكریة31

امتیاز المرافق الجماعیة32

حق اإلمتیاز في توزیع الماء العذب33

حق اإلمتیاز في توزیع الطاقة34

حق اإلمتیاز في استغالل المشارب والحانات البلدیة35

محاصیل امتیازات أخرى36

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعیة العامة مؤقتا 37
              11,000,000.00         11,000,000.00ألغراض تجاریة أو صناعیة أو مھنیة
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعیة مؤقتا بمنقوالت 

أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجاریة أو صناعیة أو مھن38
                7,000,000.00           7,000,000.00یة تجاریة

منتوج استغالل األراضي الفالحیة39

40DROIT DE VOIRIE       رسم الطرق

مداخیل مقابل خدمات30

                          100.00                      100.00رسوم قلع الحیوانات المیتة31

رسوم إیغار الخنازیر واألحشاء32

التزوید بالسالح والعدة33

                          100.00                      100.00الرسم المفروض على فحص لحوم الذبح اإلستثنائي34

                   150,000.00              150,000.00رسوم مغسل األمعاء35

                   500,000.00              500,000.00رسوم التبرید36

                   100,000.00              100,000.00رسوم الربط باإلسطبل37

                          100.00                      100.00حقوق السمسرة38
volaille
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

الرسوم المفروضة على مداخیل وكالء البیع بالجملة للخضر و39
              32,000,000.00         32,000,000.00الفواكھ

الرسوم المفروضة على مداخیل وكالء أسواق السمك40

                     60,000.00                 60,000.00الرسوم المفروضة على أسواق الجلود41

منتوج الموازین العمومیة وضریبة الوزن والكیل42

منتوج استغالل مصلحة استغالل المیاه43

منتوج استغالل مصلحة توزیع الطاقة الكھربائیة44

                          100.00                      100.00رسوم لحوم األسواق45

Total de l'article 10          
-           121,070,800.00       121,070,800.00مجموع الفصل 10                        

النقل#
مداخیل ضریبیة10

الرسم المفروض على استغالل رخص سیارات األجرة وحافال11
                       1,000.00                   1,000.00ت النقل العام للمسافرین

                          100.00                      100.00ضریبة الدراجات الناریة التي یفوق سعتھا 125 م12
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

                          100.00                      100.00الرسم المفروض على رخص السیاقة13

الرسم المفروض على فحص السیارات التي یزید عمرھا على14
                          100.00                      100.00 عشر سنوات

                          100.00                      100.00الرسم اإلضافي إلى الرسم السنوي الخاص على السیارات15

                   700,000.00              700,000.00الرسم عن النقل العمومي للمسافرین16

مداخیل األمالك20

حق اإلمتیاز في النقل الحضري21

حق اإلمتیاز في نقل اللحوم22

حق اإلمتیاز في نقل األسماك23

حق اإلمتیاز في استغالل ساحات وأماكن الوقوف24

مداخیل مقابل الخدمات30

منتوج المحطة الطرقیة31

                   600,000.00              600,000.00منتوج محطات وقوف الدراجات والسیارات32

واجبات الوقوف المترتبة عن السیارات المخصصة للنقل العم33
                   500,000.00              500,000.00ومي للمسافرین
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رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

                   600,000.00              600,000.00نقل اللحوم34

Total de l'article 20             
-                2,401,400.00           2,401,400.00مجموع الفصل 20                        

Total du chapitre 40          
-           123,472,200.00       123,472,200.00مجموع الباب 40                        

مجال الدعم#

منتوجات مالیة
#

                4,000,000.00           4,000,000.00منتوج فائدة األموال المودعة بالخزینة10

منتوج األرباح20
Total de l'article 10            

-                4,000,000.00           4,000,000.00مجموع الفصل 10                        

إمدادات #

إمدادات ممنوحة من طرف الدولة10

إمدادات ممنوحة من طرف مؤسسات عمومیة20

إمدادات ممنوحة من طرف أشخاص معنویین30
إمدادات أخرى40



 میزانیة التسییر برسم السنة المالیة 2018
Recettes de fonctionnement 

رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

Total de l'article 20          
-مجموع الفصل 20                             -                                 -                        

أموال المساعدات والمساھمات#

أموال المساعدات10
11…………………………………….

المساھمــــات20

مساھمة الجماعات المحلیة21

مساھمة نقابات الجماعات22

مساھمة البلدیات23

مساھمة المؤسسات العمومیة24
25

Total de l'article 30              -                             -                                 -                        

مداخیل طارئة#
ھبات ووصایا التشتمل على تحمالت10

                          100.00                      100.00إنذارات مرسمة20

المتحصل من كراء
عقارات استجرتھا الجماعة لسد حاجیات مصالحھا 30



 میزانیة التسییر برسم السنة المالیة 2018
Recettes de fonctionnement 

رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

                2,000,000.00           2,000,000.00مداخیل مختلفة وطارئة40
Total de l'article 40              مجموع 

-                2,000,100.00           2,000,100.00الفصل 40                        

Total du chapitre 50             
-                6,000,100.00           6,000,100.00مجموع الباب 50                        

مجال تدعیم النتائج#

مداخیل لفائدة الغیر#

مدفوع الجزء الثاني من المیزانیة##10

                2,843,977.20           2,843,977.20استرجاع األقساط السنویة من اإلقتراضات المضمونة20

مداخیل لفائدة الجماعات المحلیة30

مداخیل لفائدة أشخاص أخرى40
Total de l'article 10             

-                2,843,977.20           2,843,977.20مجموع الفصل 10                        



 میزانیة التسییر برسم السنة المالیة 2018
Recettes de fonctionnement 

رمز المیزانیة
Code budgétaireمالحظاتالمقبولة  خالل المقترحة  خالل نوع المداخیل

سنة 2018سنة NATURE DES RECETTES2018الفقراتالفصولالباب
Chap.Art.par

Total du chapitre 60           
-                2,843,977.20           2,843,977.20مجموع الباب 60                        

 Total de la section 01          
     -                             585,778,277.20               585,778,277.20        مجموع القسم 01



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

القسم 0.2    
اإلدارة العامة10
أنشطة المجلس1010
تعویضات ممثلة للمصاریف101010
                        1,704,000.00                 1,704,000.00                   1,704,000.00تعویضات للرئیس، ولذوي الحق من المستشارین101011

                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00مصاریف نقل الرئیس والمستشارین داخل المملكة101012

                             50,000.00                      50,000.00                        50,000.00مصاریف نقل الرئیس والمستشارین بالخارج101013

                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00مصاریف تنقل الرئیس والمستشارین داخل المملكة101014

                             50,000.00                      50,000.00                        50,000.00مصاریف المھمة بالخارج للرئیس والمستشارین 101015

                           120,000.00                    120,000.00                      120,000.00مصاریف تأمین األعضاء101016
مصاریف األعیاد الوطنیة واإلحتفاالت الرسمیة101020
                           100,000.00                    100,000.00                      100,000.00شراء عتاد صغیر للتزیین101021

                           200,000.00                    200,000.00                      200,000.00اكتراء عتــاد الحفالت101022

                           100,000.00                    100,000.00                      100,000.00شراء التحف الفنیة والھدایا لتسلیم الجوائز101023

                           500,000.00                    500,000.00                      500,000.00مصاریف اإلقامة واإلطعام واإلستقبال101024

                                  100.00                            100.00                             100.00مصاریف النشاط الثقافي والفني101025

المساھمة في مصاریف المنظمات الدولیة101030
                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00المساھمة في مصاریف  التوأمة بین المدن101031
                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00المساھمة في تنظیم المدن العربیة101032

                                  100.00                            100.00                             100.00المساھمة في تنظیم اتحاد المدن العربیة101033
1010

                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00المساھمة في تنظیم اتحاد المدن االفریقیة101034
1010

                                  100.00                            100.00                             100.00المساھمة في جمعیة المنتخبین المحلیین101035
مصاریف التوأمة101040
                                  100.00                            100.00                             100.00مصاریف النقل داخل المملكة101041

Dépenses de fonctionnement  (مصاریف  التسییر)  المیزانیة برسم السنة المالیة 2018



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

                                  100.00                            100.00                             100.00مصاریف النقل بالخارج101042

                                  100.00                            100.00                             100.00مصاریف المھمة بالخارج101043

                                  100.00                            100.00                             100.00مصاریف اإلقامة واإلطعام واإلستقبال 101044

                                  100.00                            100.00                             100.00شراء التحف الفنیة والھدایا لتسلیم الجوائز101045

إشتراكات ووثائق101050
                           200,000.00                    200,000.00                        50,000.00اشتراك في الجرائد الرسمیة والجرائد والمجالت101051

                               5,000.00                        5,000.00                          5,000.00اشتراك في وكاالت األنباء101052

                               5,000.00                        5,000.00                          5,000.00اشتراك في شبكات األنباء101053

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00شراء وثائق مختلفة101054

                                  100.00                            100.00                             100.00اشتراك في شبكات الماء والكھرباء101055

تنظیم الندوات والمناظرات والتداریب101060
                             15,000.00                      15,000.00                        15,000.00مصاریف اإلستقبال101061

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00مصاریف اإلیواء واإلطعام62
1010
                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00مصاریف النقل 101063

                             50,000.00                      50,000.00                        50,000.00لوازم ومطبوعات101064

كراء العتاد التعلیمي101065
10,000.00                        10,000.00                      10,000.00                             

                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00مصاریف األتعاب 101066

التعویضات101067
100.00                             100.00                            100.00                                  

                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00مصاریف التنشیط101068
األنشطة المتعلقة بتسییر الموظفین1020

الرواتب األساسیة102010



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

                    133,400,000.00             133,400,000.00              140,000,000.00الرواتب والتعویضات القارة للموظفین الرسمیین ومتالئمھم102011

-األجور والتعویضات للموظفین المؤقتین102012                                   -                                   -                                          

أجور الخاضعین للخدمة المدنیة102013

                           274,000.00                    274,000.00                      300,000.00أجور األعوان العرضیین102014

أجور ورواتب المتطوعین في إطار الخدمة الوطنیة النشیطة 102015

تعویضات مختلفة102020

                           400,000.00                    400,000.00                      300,000.00تعویضات عن األشغال اإلضافیة102021

                             12,000.00                      12,000.00                        12,000.00تعویضات عن الصندوق102022

تلف السندات102023

                        6,000,000.00                 6,000,000.00                   6,400,000.00التعویضات عن األشغال الشاقة والموسخة102024

تغطیة وفوائد إجتماعیة102030

                      17,342,000.00               17,342,000.00                 16,800,000.00مساھمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد102031

                             32,880.00                      32,880.00                        30,000.00المساھمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد102032

                        3,335,000.00                 3,335,000.00                   3,500,000.00المساھمات في منظمات اإلحتیاط اإلجتماعي 102033

                             30,000.00                      30,000.00                        30,000.00التعویض عن الوالدة102034

                             30,000.00                      30,000.00                        30,000.00تأمین الید العاملة102035

                           500,000.00                    500,000.00                      500,000.00لباس األعوان و المستخدمین102038

نقل وتنقل الموظفین102040

                             15,000.00                      15,000.00                        15,000.00مصاریف التنقل داخل المملكة102041



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00مصاریف المھمة بالخارج102042

                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00مصاریف النقل داخل المملكة102043

                                  100.00                            100.00                             100.00مصاریف التداریب102044
األنشطة المتعلقة بوسائل التسییر األخرى

اإلكتراء103010
                        2,400,000.00                 2,400,000.00                   2,400,000.00اكتراء بنایات إداریة103011

اكتراء دور للسكنى103012

اكتراء أراضي 103013

                           500,000.00                    500,000.00                   1,000,000.00اكتراء آلیات النقل وآلیات أخرى103014

اكتراء عتاد معلوماتي103015

العنایة والمحافظة على البنایات والعتاد التقني103020

                        1,000,000.00                 1,000,000.00                      800,000.00الصیانة والمحافظة على البنایات اإلداریة103021

الصیانة اإلعتیادیة لدور السكني103022

الصیانة واإلصالح اإلعتیادي للعتاد المعلوماتي103023
150,000.00                      800,000.00                    800,000.00                           

                           150,000.00                    150,000.00                      150,000.00الصیانة اإلعتیادیة لعتاد وأثات المكاتب103024

                                  100.00                            100.00                             100.00الصیانة اإلعتیادیة لشبكة الھاتف والماء والكھرباء103025

الصیانة اإلعتیادیة للعتاد التقني103026
لوازم ومطبوعات103030

                        1,000,000.00                 1,000,000.00                   1,000,000.00لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات 103031

                           500,000.00                    500,000.00                      400,000.00لوازم العتاد التقني والمعلوماتي103032

                           200,000.00                    200,000.00                      100,000.00لوازم ومنتوجات النشر103033

مرأب السیارات واآللیات 103040



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

                        2,000,000.00                 2,000,000.00                   4,000,000.00شراء الوقود والزیوت 103041

                           400,000.00                    400,000.00                      400,000.00قطع الغیار واإلطارات المطاطیة للسیارات واآللیات103042

                        1,000,000.00                 1,000,000.00                   1,500,000.00صیانة وإصالح السیارات واآللیات103043

                        1,600,000.00                 1,600,000.00                   1,500,000.00مصاریف تأمین السیارات واآللیات 103044

                           200,000.00                    200,000.00                      200,000.00الضریبة الخاصة على السیارات103045

مواد البناء103050

                             50,000.00                      50,000.00                        50,000.00شراء المواد الخام من المقالع103051

                             50,000.00                      50,000.00                        50,000.00شراء اإلسمنت واألرصفة والزلیج103052

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00شراء الخشب103053

                             50,000.00                      50,000.00                        50,000.00شراءمواد حدیدیة وقوادس وجامع المیاه103054

                                  100.00                            100.00                             100.00شراء الزجاج 103055

                           400,000.00                    400,000.00                      400,000.00شراء الصباغة103056

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00شراء اللوازم الصحیة ومواد الترصیص103057

                           120,000.00                    120,000.00                      120,000.00شراء العتاد الكھربائي الصغیر103058

شراء الزفت103059

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00شراء الجیر 103060

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00شراء الطوب103061

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00شراء األجر103062

مواد حفظ الصحة103060

                             50,000.00                      50,000.00                        50,000.00شراء مواد الصیانة المنزلیة103061



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

                             80,000.00                      80,000.00                        80,000.00شراء المواد المطھرة103062

                             40,000.00                      40,000.00                        40,000.00شراء المواد البالستیكیة103063

المدابح والمحاجز103070

                               5,000.00                        5,000.00                          5,000.00مصاریف تغدیة الحیوانات وإسراجھا103071

                                  100.00                            100.00                             100.00شراء السالح والدخیرة103072

                             30,000.00                      30,000.00                        30,000.00شراء مداد طبع اللحوم103073

                             40,000.00                      40,000.00                        40,000.00شراء مواد التشحیم103074

                           150,000.00                    150,000.00                      150,000.00صیانة وتجدید العتاد الصغیر103075

دراسات ، أبحاث وأتعاب103080

                           500,000.00                    500,000.00                   1,000,000.00دراسات عامة103081

أتعاب 103082
700,000.00                      500,000.00                    500,000.00                           

                           220,000.00                    220,000.00                      240,000.00مصاریف تھیيء لوائح أجور الموظفین من طرف مؤسسات أخرى103083

                             60,000.00                      60,000.00                        60,000.00مصاریف الدراسات التقنیة والتحالیل103084

مصاریف أخرى لإلدارة العامة103090

                           800,000.00                    800,000.00                      800,000.00مستحقات استھالك الكھرباء103091

                           800,000.00                    800,000.00                      800,000.00مستحقات استھالك الماء 103092

مصاریف التدفئة وموادھا103093

                           200,000.00                    200,000.00                      700,000.00رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكیة103094

                           150,000.00                    150,000.00                      150,000.00رسوم بریدیة ومصاریف المراسالت103095



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

                        1,200,000.00                 1,200,000.00                      800,000.00التأمین عن الحریق وعن المسؤولیة المدنیة103096

                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00اإلعالنات103097

                           400,000.00                    400,000.00                      400,000.00إعالنات قانونیة ، إدراجات و مصاریف النشر 103098

                             50,000.00                      50,000.00                        50,000.00ضرائب ورسوم103099
نشاطات مالیة متعلقة بتكالیف الدیون1050

فوائد القروض10
                      38,482,963.00               38,482,963.00                 41,659,104.00فوائد القرض الممنوح من طرف ص. ت .ج105011

تحمالت مالیة أخرى20

فوائد التأخیر21

Total du chapitre 10        10 220,919,243.00                   220,919,243.00             233,161,504.00           مجموع الباب                                   -     

مجال الشؤون االجتماعیة20
المساعدة اإلجتماعیة

اإلعانة المقدمة للجمعیات والمؤسسات المحلیة201010

                        1,000,000.00                 1,000,000.00                   1,000,000.00إعانات مقدمة لجمعیات األعمال اإلجتماعیة  للموظفین201011

                                  100.00                            100.00                             100.00إعانات مقدمة للمؤسسات الخیریة العمومیة 201012

                                  100.00                            100.00                             100.00اعانات مقدمة لالعمال االنسانیة201013

                                  100.00                            100.00                             100.00اعانات لمؤسسات اخرى اجتماعیة201014

الھبات والمعونات201020

                                  100.00                            100.00                             100.00مصاریف الختانة 201021

                           100,000.00                    100,000.00                      100,000.00مصاریف نقل األطفال للمخیمات201022

                                  100.00                            100.00                             100.00ھبات ومعونات لصالح المحتاجین201023

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00مصاریف الدفن والقضاء على القمل201024



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

                                  100.00                            100.00                             100.00شراء مواد غدائیة201027
20

مساعدات للریاضة واإلستجمام

الجمعیات والفرق الریاضیة202010

                        2,200,000.00                 2,200,000.00                   2,200,000.00إعانات للجمعیات الریاضیة202011

                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00إعانات للفرق الریاضیة202012

مالعب ،قاعات ومركبات ریاضیة202020

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00مساھمات في مصاریف تسییر القاعات الریاضیة202021

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00مساھمات في مصاریف تسییر المالعب الریاضیة202022

مساھمات في مصاریف تسییر المركبات الریاضیة202023

شراء لوازم الریاضة202024
200,000.00                      200,000.00                    200,000.00                           

العالجات األساسیة والمحافظة على الصحة2030

مواد صحیة وصیدلیة203010

                             20,000.00                      20,000.00                        20,000.00شراء المواد الصحیة للمكاتب البلدیة الصحیة والمراكز اإلستشفائیة203011

                           180,000.00                    180,000.00                      180,000.00شراء المواد للوقایة الصحیة للمكاتب البلدیة للصحة والمراكز اإلستشفائیة والمستوصفات203012

                           400,000.00                    400,000.00                      400,000.00شراء مواد إبادة الفئران203013

                           400,000.00                    400,000.00                      400,000.00شراء المبیدات للطفیلیات والحشرات203014

                           180,000.00                    180,000.00                      180,000.00شراء عتاد صغیر للمكاتب البلدیة للصحة203015



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

حمالت التلقیح203020

                           800,000.00                    800,000.00                      600,000.00شراء مواد التلقیح203021

                             20,000.00                      20,000.00                        10,000.00شراء عتاد صغیر للتلقیح203022
المحافظة على المراكز اإلستشفائیة والمستوصفات 2040
التعلیم اإلبتدائي2050

مواد غدائیة ولوازم استھالكیة10

                             50,000.00                      50,000.00                      100,000.00شراء لوازم مدرسیة205011

                           100,000.00                    100,000.00                      100,000.00شراء الكتب لمنح الجوائز 205012
التعلیم الثانوي2060

مواد غذائیة ولوازم استھالكیة10
20

شراء لوازم مدرسیة206011
100,000.00                      50,000.00                      50,000.00                             

شراء الكتب للمكتبات206012
100,000.00                      100,000.00                    100,000.00                           

                           100,000.00                    100,000.00                      100,000.00شراء كتب لمنح الجوائز206013
الصیانة والمحافظة 20

الصیانة واإلصالح اإلعتیادي للعتاد21

الصیانة واإلصالح اإلعتیادي للبنایات22

التكوین المھني2070

مراكز التكوین10

المساھمات في مصاریف تسییر مراكز التكوین اإلداري2011

المساھمات في مصاریف تسییر معاھد التكوین التقني2012

                             50,100.00                      50,100.00                             100.00مصاریف التكوین المستمر للمنتخبین207013



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

                             50,100.00                      50,100.00                             100.00مصاریف التكوین المستمر لموظفي الجماعة207014

مصاریف تسییر المراكز االجتماعیة والثقافیة الخاصة بالمرأة2015

مصاریف تسییر دور حضانة األطفال2016
الثقافة والفنون الجمیلة2080

المكتبات 10
                             10,000.00                      10,000.00                        10,000.00شراء الكتب 208011

الصیانة واإلصالح اإلعتیادي للعتاد واألثاث2012

الصیانة اإلعتیادیة للبنایات 2013

تسفیر الكتب والسجالت المختلفة2014
20
المسارح2030
شراء عتاد صغیر2031

20

الصیانة اإلعتیادیة للبنایات2032

20

الصیانة واإلصالحات اإلعتیادیة للعتاد2033

دور الشباب2040

الصیانة واإلصالحات اإلعتیادیة للعتاد2041

                           100,000.00                    100,000.00                      100,000.00الصیانة اإلعتیادیة للبنایات208042

المتاحف 2050
الصیانة واإلصالح اإلعتیادي للعتاد2051

اإلصالح اإلعتیادي للبنایات2052

منح لصالح الجمعیات2080
20
                        1,100,000.00                 1,100,000.00                   1,100,000.00منح لصالح الجمعیات  الثقــــــــــــــافیة208081



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

                           660,000.00                    660,000.00                      660,000.00منح لصالح الجمعیات  االجتمــــــــــاعیة208082

األنشطة الدینیة 2090
طقوس دینیة2010

مصاریف الطقوس2011

المقابر ومصالح دفن األموات2020

                             50,333.20                      50,333.20                             100.00شراء مواد البناء209021

                        2,500,000.00                 2,500,000.00                   2,500,000.00الصیانة واإلصالح اإلعتیادي للمقابر209022

صوائر نقل األموات2023

صوائر الغسل والدفن2024

20

Total du chapitre 20         20 10,491,133.20               10,491,133.20          10,230,900.00        مجموع الباب                             -     

مجال الشؤون التقنیة30
التعمیر، السكن، والمحافظة على البیئة

السكن، المناطق الخضراء، الحدائق والمحافظة على البیئة301010

                           200,000.00                    200,000.00                      200,000.00شراء األشجار واألغراس301011

                             50,000.00                      50,000.00                        50,000.00شراء البذور واألزھار للمغارس والمشاتل301012

                             30,000.00                      30,000.00                        30,000.00شراء األسمدة301013

                           800,000.00                    800,000.00                      500,000.00شراء عتاد صغیر للتشویر301014

                                  100.00                            100.00                             100.00شراء شارات لترقیم العمارات301015

                           250,000.00                    250,000.00                      250,000.00شراء شارات أسماء الشوارع301016

                           200,000.00                    200,000.00                      200,000.00شراء عتاد صغیر301017
شراء القوادیس ومجامع المیاه من الصلب1018

الصیانة والمحافظة على الممتلكات301020
                        7,000,000.00                 7,000,000.00                   7,000,000.00الصیانة اإلعتیادیة للمناطق الخضراء والحدائق والغابات301021
3010



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

                           400,000.00                    400,000.00                      800,000.00صیانة الساحات العمومیة والمنتزھات ومرافق السیارات والمزابل العمومیة301022

                           400,000.00                    400,000.00صیانة الشواطئ والمسابح3023

صیانة مجاري المیاه المستعملة3024

الصیانة اإلعتیادیة للطرقات301025
4,000,000.00                   11,000,000.00               11,000,000.00                      

صیانة البنایات التقنیة 3027

                           200,000.00                    200,000.00                      200,000.00صیانة المنشآت الریاضیة301029

صیانة منشآت الماء الصالح للشرب3030
صیانة منشآت اإلنارة العمومیة3031

صیانة منشآت أخرى301032
50,000.00                        50,000.00                      50,000.00                             

اإلنارة العمومیة3020
الصیانة والمحافظة10

30
العنایة واإلصالح اإلعتیادي لشبكات التوزیع ومنشآت اإلنارة3011
30
الصیانة اإلعتیادیة لمنشآت اإلنارة العمومیة 3012
30
الصیانة اإلعتیادیة للمولدات ومحطات التحویل3013
30
                                  100.00                            100.00                             100.00شراء عتاد الصیانة302014
استھالك اإلنارة العمومیة3020

                      31,400,000.00               31,400,000.00                 25,000,000.00المستحقات302021
نقط الماء3030
الصیانة والمحافظة3010
30
                      10,000,000.00               10,000,000.00                   9,000,000.00المستحقات303011
30
                           400,000.00                    400,000.00                      400,000.00شراء عتاد الصیانة303012
30

Total du chapitre 30       30 47,680,200.0062,380,200.0062,380,200.00مجموع الباب



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

مجال الدعم 50
دعم أنشطة مختلفة5010

سداد وإرجاع الحقوق والرسوم والوجیبات المحصلة بغیر حق10
50

                                  200.00                            200.00                             200.00سداد للخواص501011
تعویضات 5020
                      16,000,000.00               16,000,000.00                 20,000,000.00تعویضات عن الضرر لصالح الخواص 501021

                           100,000.00                    100,000.00                      100,000.00صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي501022

501031

                           100,000.00                    100,000.00                      100,000.00الموظفین 502010

العتاد وصوائر التسییر501020

100,000.00                      100,000.00                    100,000.00                           
الدعم من خالل مصاریف لفائدة الغیر5030
مصاریف لفائدة الغیر5010
                           100,000.00                    100,000.00                      100,000.00أشغال متعلقة بالصحة  واألمن العام لفائدة مالكین قاصرین503011

دفعات لحساب النفقات من المبالغ المرصودة50

                      14,579,368.00               14,579,368.00                 12,792,000.00دفعات لحساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابریكت504021

دفعات لحساب النفقات من المبالغ المرصودة  لمقاطعة  لمریسة504022
10,660,000.00                 11,570,944.00               11,570,944.00                      

                        9,198,886.00                 9,198,886.00                   9,594,000.00دفعات لحساب النفقات من المبالغ المرصودة  لمقاطعة بطانة504023
                      12,265,179.00               12,265,179.00                 10,660,000.00دفعات لحساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة احصین504024
                      10,240,270.00               10,240,270.00                   9,594,000.00دفعات لحساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة لعیایدة504025

دفعات للجماعات المحلیة41

504042
 grouppement communal al دفعات لفائدة شركة العاصمة

assima8,000,000.00                   8,000,000.00                 8,000,000.00                        
دفعات لفائدة میزانیات النقابات الجماعیة5050
دفعات أخرى 5060
                           250,000.00                    250,000.00                      250,000.00دفعات لفائدة دار االسعاف و الرعایة االجتماعیة بسال504061
                           342,000.00                    342,000.00                      342,000.00دفعات لفائدة  مؤسسة حسن السنوسي للمساھمة في تسییر المؤسسة المغربیة للنھوض بالتعلیم االولي504061



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

504061RAMED 4,155,640.00                 4,155,640.00                   4,155,640.00دفعات لفائدة  نظام المساعدة الطبیة                        

504062
جمعیة  شباب احصین للتنمیة و التظامن لتسییرمركزالتكوین المھني و ادماج 

                           150,000.00                    150,000.00                      150,000.00الشباب  بقریة  اوالد موسى
504062
50
                           400,000.00                    400,000.00                      400,000.00دعم لفائدة جمعیة ابي رقراق ( فیلم المرأة)504062
                             27,000.00                      27,000.00                        27,000.00دفعات لفائدة  جمعیة العصبة المغربیة لمحاربة داء السل فرع سال504062
                           250,000.00                    250,000.00                      250,000.00دفعات لفائدة  مؤسسة   تسییر المركز الوطني محمد السادس للمعاقین504062

                           250,000.00                    250,000.00                      250,000.00دفعات لفائدة جمعیة االمل لدعم المركب االجتماعي لسال الجدیدة504062

                           200,000.00                    200,000.00                      200,000.00دفعات لفائدة جمعیة ابي رقراق ( دعم فضاء ھولیود)504062
                        2,000,000.00                 2,000,000.00                   2,000,000.00مؤسسة سال للثقافة و الفنون

                           200,000.00                    200,000.00                      200,000.00جمعیة امل  سال الفضاء االجتماعي التربوي لدعم كفاءات الشباب  (بطانة)504062

دفعات لفائدة الجمعیة الریاضیة السالویة ( فرع كرة السلة )504062

2,000,000.00                   3,000,000.00                 3,000,000.00                        
                        3,000,000.00                 3,000,000.00                   3,000,000.00دفعات لفائدة الجمعیة الریاضیة السالویة ( فرع كرة القدم |504062

504062(SDL)13,500,000.00               13,500,000.00                 18,700,000.00دفعات لفائدة  شركة التنمیة المحلیة لالنارة  العمومیة                      
                           150,000.00                    150,000.00                      150,000.00دفعات لفائدة في دار المنتخب504062
                           120,000.00                    120,000.00جمعیة ادریس بن المامون للبحث و االبداع في فن الملحون  بسال504062

504062
دفعات لفائدة  مجلس  عمالة سال من اجل دعم برنامخ النقل المدرسي بكل من 

                           615,600.00                    615,600.00مقاطعتي العیایدة و آحصین

دفعات لفائدة   الشركات الخاصة نظیر الخدمات التي تسدیھا للجماعات المحلیة504063
135,000,000.00              138,653,500.00             138,653,500.00                    

                        2,000,000.00                 2,000,000.00                   1,200,000.00دفعات لفائدة شركات  الحراسة و النظاقة الخاصة بالمرافق الجماعیة5063
دفعات لفائدة الشركات الخاصة50
( صیانة المناطق الخضراء)50
دفعات لفائدة الشركات الخاصة50
(( لصیانة االنارة العمومیة)50
50
دفعات للمكتب الوطني للنقل5064
50
دفعات للوكالة المستقلة للنقل5065
50
دفعات لمراكز التكوین5066



رمز

االعتمادات  المقبولة برسماالعتمادات المقترحة المقبولة برسمرمز المیزانیةاقتصادي
CodeCode budgétaireمالحظاتسنةلسنةسنة 2017نوع المصاریف
Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES20182018

Chap.Art.par

دفعات لمصلحة االستقبال والمساعدة وتقییم البرامج5067
50

Total du chapitre 50           50 251,518,587.00             251,518,587.00        249,974,840.00      مجموع الباب                             -     

مجال إندماج النتائج

النتائج
(.سداد أصل القرض رقم………... الممنوح من طرف ص.ت.ج)

0 
 

                      40,469,114.00               40,469,114.00                 37,498,917.00دفعات الفائض للجزء الثاني من المیزانیة601010

Total du chapitre 60             60 40,469,114.00               40,469,114.00          37,498,917.00        مجموع الباب                             -     

Total de la section 02         02 585,778,277.20             585,778,277.20        578,546,361.00      مجموع القسم                             -     



R E C E T T E S 
المقبولةالمقترحة

مالحظــــــــــــــات أخرىلسنةلسنةنوع المداخیلرمز المیزانیة
Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20182018

القسم 0.3    
Section 0.3

مجال الشؤون اإلجتماعیة
20DOMAINE DES AFFAIRES SOCIALES

الصحة و الوقایة العمومیة
10Santé et hygiène publiques

مداخیل مقابل خدمات

30  Recettes des services rémunères

المساھمة في بناء أودیة الماء الحار

31Participation à la construction des égouts.-                                                 -                                           

المساھمة في بناء مجاري الماء العذب

32
Participation à la construction des  canalisations d'eau 

potable.
-                                                 -                                           

Total de l'article 10                     10 مجموع الفصل-                                                 -                                           

Total du chapitre 20        20 مجموع الباب-                                                 -                                           

مجال الشؤون التقنیة



R E C E T T E S 
المقبولةالمقترحة

مالحظــــــــــــــات أخرىلسنةلسنةنوع المداخیلرمز المیزانیة
Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20182018

30
DOMAINE DES AFFAIRES 

TECHNIQUES
السكنى والتعمیر

10Habitat et urbanisme.

مداخیل مقابل خدمات

30 Recettes des services rémunères
     مساھمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة           

في نفقات تجھیزھا وتھیئتھا
31

Contribution des riverains aux dépenses d'équipement et 
d'aménagement.

المساھمة في بناء الطرق

32Participation à la construction des chaussées.

المساھمة في بناء األرصفة

33Participation à la construction des trottoirs et caniveaux.

Total de l'article 10                       10 مجموع الفصل-                                 -                             

Total du chapitre 30           30 مجموع الباب-                                 -                             

مجال الشؤون اإلقتصادیة
40DOMAINE DES AFFAIRES ECONOMIQUES



R E C E T T E S 
المقبولةالمقترحة

مالحظــــــــــــــات أخرىلسنةلسنةنوع المداخیلرمز المیزانیة
Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20182018

التجارة والصناعة
10Commerce et industrie

مداخیل ضریبیة

10Recettes Fiscales

الرسم المفروض على بیع المنتوج الغابوي

11Taxe sur la vente de produits forestiers-                                 -                             

مداخیل األمالك 

20Recettes Patrimoniales-                                 -                             

بیع العقارات المبنیة

21Vente d'immeubles bâtis.

بیع األراضي الغیر المبنیة

22Vente de terrains non bâtis.

بیع األراضي المبنیة

23Vente de terrains bâtis.

بیع األراضي المتخلفة من بقایا الطرق العامة



R E C E T T E S 
المقبولةالمقترحة

مالحظــــــــــــــات أخرىلسنةلسنةنوع المداخیلرمز المیزانیة
Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20182018

24
Vente de terrains provenant du délaisse des voies 

publiques.

Total de l'article 10                          10 مجموع الفصل-                                 -                             

-Total du chapitre 40              مجموع الباب 40                                 -                             

مجال دعم النتائج
50DOMAINE DE SOUTIEN ET DE  

CONSOLIDATION DES RESULTATS.

الفوائض المالیة
10Excédents et soldes.

فوائض مداخیل المیزانیة

10Excédents de recettes du budget principal.

40,469,114.0040,469,114.00فائض مداخیل الجزء األول من المیزانیة

11Excédents de la première partie.

فائض مداخیل السنة المنصرمة

12Excédents de l'année précédente.

فائض مداخیل المیزانیات الملحقة



R E C E T T E S 
المقبولةالمقترحة

مالحظــــــــــــــات أخرىلسنةلسنةنوع المداخیلرمز المیزانیة
Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20182018

20Excédents de recettes des budgets annexes.

فوائض الحسابات الخصوصیة

30Soldes des comptes spéciaux.

فوائض حسابات المبالغ المرصودة ألمور خصوصیة

31Soldes des comptes d'affectation spéciale.

فوائض حسابات النفقات من المبالغ المرصودة

32
Excédents non consommés des comptes de dépenses sur 

dotations.

Total de l'article 10                   10 40,469,114.0040,469,114.00مجموع الفصل

إمدادات
20Subventions

منحات خصوصیة من الضریبة على القیمة

المضافة ألجل اإلستثمار والتجھیز 

10Dotations spéciales d'investissement (TVA).

إمدادات الدولة مقابل التحمالت المحولة

20
Subvention de l'Etat relative aux charges 

transférées



R E C E T T E S 
المقبولةالمقترحة

مالحظــــــــــــــات أخرىلسنةلسنةنوع المداخیلرمز المیزانیة
Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20182018

إمدادات صندوق الموازنة والتنمیة الجھویة

30Subvention du fond de péréquation et de développement régional

Total de l'article 20                    20 مجموع الفصل

أموال المساھمة
30Fonds de concours et participation.

مساھمة اإلدارات والمؤسسات العمومیة

10
Participation des administrations , des 

établissements publics et des collectivités locales.
مساھمة الوزارات

11Participation des départements ministériels

مساھمة المكاتب والمؤسسات العمومیة

12Participation des offices et  établissements publics.

13Participation  des collectivités locales.

20Autres participations

21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



R E C E T T E S 
المقبولةالمقترحة

مالحظــــــــــــــات أخرىلسنةلسنةنوع المداخیلرمز المیزانیة
Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20182018

الھبات والوصایا

30Fonds de concours (dons et legs).

الھبات

31Dons .............

الوصایا

32Legs  .............

Total de l'article 30                           30 مجموع الفصل

القروض
40Emprunts

متحصل قروض صندوق تجھیز الجماعات المحلیة

10Produits des emprunts FEC.

متحصل قروض أخرى

20Produits des autres emprunts.

Total de l'article 40                      40 مجموع الفصل



R E C E T T E S 
المقبولةالمقترحة

مالحظــــــــــــــات أخرىلسنةلسنةنوع المداخیلرمز المیزانیة
Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20182018

Total du chapitre 50                50 40,469,114.0040,469,114.000.00مجموع الباب

Total de la section 03           03 40,469,114.00              40,469,114.00               مجموع القسم                                    -     



D E P E N S E S المصـــــاریـــــــــف
المقبولةالمقترحة

مالحظـــــــــــاتعن سنة لسنةرمز المیزانیة
Code budgétaireنوع المصاریفProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20182018الفقراتالفصولاألبواب
Chap.Art.Para.

القسم 0.4
Section 0.4

اإلدارة العامة
10ADMINISTRATION GENERALE

النشاط المشترك
10Action commune

الممتلكات العقاریة
11Patrimoine immobilier

اإلقتناءات
10Acquisitions

األراضي
11Terrains 

البنایات
12Bâtiments

مباني للسكنى
13Logements

الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات 
14Droits et taxes liés aux acquisitions immobilières



D E P E N S E S المصـــــاریـــــــــف
المقبولةالمقترحة

مالحظـــــــــــاتعن سنة لسنةرمز المیزانیة
Code budgétaireنوع المصاریفProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20182018الفقراتالفصولاألبواب
Chap.Art.Para.

البناءات 
20Constructions

الدراسات والمساعدة التقنیة
21Etudes et assistance techniques

Total du chapitre 10                       10 مجموع الباب

تشیید البنایات
22Construction de bâtiments

تشیید مباني للسكن
23Construction de logements

بناء أسوار وسیاجات
24Construction  de mûrs de clôture

الحقوق والرسوم المرتبطة بالبناءات
25Droits et taxes liés aux constructions

اإلصالحات واألشغال الكبرى للصیانة

30
Aménagement et gros travaux de 

maintenance

األراضي 
31Terrains



D E P E N S E S المصـــــاریـــــــــف
المقبولةالمقترحة

مالحظـــــــــــاتعن سنة لسنةرمز المیزانیة
Code budgétaireنوع المصاریفProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20182018الفقراتالفصولاألبواب
Chap.Art.Para.

مباني للسكنى
32Logements

البنایات
33Bâtiments

Total de l'article 11                        11 مجمـــوع الفصل

Total du chapitre 10                       10 مجموع الباب

الممتلكات المنقولة
12Patrimoine mobilier

اإلقتناءات
10Acquisitions

السیارات الدراجات والدراجات الناریة
11Véhicules, motocycles , cycles et engins

عتاد وأثات المكتب
12Matériel et mobilier de bureau

العتاد التقني

13Matériel technique

العتاد المعلوماتي
14Matériel informatique



D E P E N S E S المصـــــاریـــــــــف
المقبولةالمقترحة

مالحظـــــــــــاتعن سنة لسنةرمز المیزانیة
Code budgétaireنوع المصاریفProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20182018الفقراتالفصولاألبواب
Chap.Art.Para.

العتاد الكھربائي واإللكتروني
15Matériel électrique et électronique

عتاد التزیین والحفالت
16Matériel des fêtes et de pavoisement

عتاد اإلشارات
17Matériel de signalisation

Total du chapitre 10                       10 مجموع الباب

إصالحات كبرى
20Grosses réparations

السیارات والدراجات والدراجات الناریة واآللیات
21Véhicules, motocycles, cycles et engins

العتاد التقني
22Matériel technique

العتاد المعلوماتي
23Matériel informatique



D E P E N S E S المصـــــاریـــــــــف
المقبولةالمقترحة

مالحظـــــــــــاتعن سنة لسنةرمز المیزانیة
Code budgétaireنوع المصاریفProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20182018الفقراتالفصولاألبواب
Chap.Art.Para.

العتاد الكھربائي واإللكتروني
24Matériel électrique et électronique

 Total de l'article                               12 مجمـــوع الفصل
12

مشاریع متكاملة
13Projets integrés

مشروع متكامل (الـدراسات والتتبــع  و مراقبة جودة11
اشغــــــــــال التھیئة الحضریة لمد ینة ســــــال

مشروع متكامل………………………………….12

مشروع متكامل(اشغال  الھدم و صیانة الدور االیلة للسقوط)14

Total de l'article 13                           13 0.000.00مجمـــوع الفصل

1411Dépenses diverses
12……………………………………………
(اشغال اقامة حواجز حدیدیھ لحمایة الراجلین بالمدرات)32
اصـــــــــــــــالح النـــــــــــافــــــــــــورات33

Total de l'article 14                          14 0.000.00مجمـــوع الفصل
20

تــــــــأدیة رأسمـــــــال القـــــــــــــروض10



D E P E N S E S المصـــــاریـــــــــف
المقبولةالمقترحة

مالحظـــــــــــاتعن سنة لسنةرمز المیزانیة
Code budgétaireنوع المصاریفProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20182018الفقراتالفصولاألبواب
Chap.Art.Para.

11amortissement en capiatal de l'emprunt 40,469,114.0040,469,114.00

Total de l'article 20              20 40,469,114.0040,469,114.00مجمـــوع الفصل
Total du chapitre 10        10 40,469,114.0040,469,114.00مجموع الباب

بناء وصیانة شبكة الماء
3022

Construction et maintenance du réseau 
d'eau

الماء الصالح للشرب
10Eau potable

جلب الماء الصالح للشرب
11Adduction d'eau potable

إصالح نقط الماء العمومي
12Aménagement des points d'eau publiques
حفـــــــــر و تجھیــــــــــــــــــز األبــــــار15

Forage et equipement  des puits
Total de l'article 22         22 0.000.00مجمـــوع الفصل

Total du chapitre 30         30 0.000.00مجموع الباب
Total de la section 0.4   04 40,469,114.00                     40,469,114.00   مجموع القسم   



المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة

عمالة سال
جماعة سال

قسم المالیة و المیزانیة

  الحسابات الخصوصیة  برسم سنة 2018
 1حساب النفقات من المبالغ المرصودة 

المصاریف  المداخیل 
االعتمادات  المقبولة    برسم سنة 2018  االعتمادات  المقبولة   برسم سنة2017  االعتمادات  المقبولة   برسم سنة 2018  االعتمادات  المقبولة   برسم سنة2017 

استھالك االنارة العمومیة (مستحقات)                      25,000,000.00                   31,400,000.00                            25,000,000.00                         31,400,000.00
استھالك الماء العمومي (مستحقات)                        9,000,000.00                   10,000,000.00                              9,000,000.00                         10,000,000.00
مقاطعة  تابریكت                      12,792,000.00                   14,579,368.00                            12,792,000.00                         14,579,368.00
مقاطعة  لمریسة                       10,660,000.00                   11,570,944.00                            10,660,000.00                         11,570,944.00

مقاطعة  بطانة                         9,594,000.00                     9,198,886.00                              9,594,000.00                           9,198,886.00
مقاطعة  احصین                       10,660,000.00                   12,265,179.00                            10,660,000.00                         12,265,179.00
مقاطعة  لعیایدة                         9,594,000.00                   10,240,270.00                              9,594,000.00                         10,240,270.00
المجمــــــــــــــــــــوع 1                      87,300,000.00                   99,254,647.00                            87,300,000.00                         99,254,647.00

    2حساب المبالغ المرصودة المور خصوصیة

المصاریف  المداخیل 
االعتمادات  المقبولة    برسم سنة 2018  االعتمادات  المقبولة   برسم سنة2017  االعتمادات  المقبولة    برسم سنة 2018  االعتمادات  المقبولة   برسم سنة2017 

ضریبة  الدبح لفائدة الخیریة                            600,000.00                        600,000.00                                 600,000.00                              600,000.00
بناء محالت تجاریة                         1,000,000.00                     1,000,000.00                              1,000,000.00                           1,000,000.00

حي موالي اسماعیل                            500,000.00                        500,000.00                                 500,000.00                              500,000.00
المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة                                1,000.00                            1,000.00                                     1,000.00                                  1,000.00

مجمع الفخار و القصب بالولجة                            800,000.00                        800,000.00                                 800,000.00                              800,000.00
المجمــــــــــــــــــــــــوع 2                        2,901,000.00                     2,901,000.00                              2,901,000.00                           2,901,000.00

المجمـــــــــــــوع العــــــــــــام(2+1)                      90,201,000.00                 102,155,647.00                            90,201,000.00                       102,155,647.00
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