
Dépenses de fonctionnement

رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

10

1010

101010

###101011577,400.00                         1,704,000.00                           1,704,000.00    

###10101210,000.00                              10,000.00                                10,000.00    

###10101350,000.00                              50,000.00                                50,000.00    

###10101410,000.00                              10,000.00                                10,000.00    

###10101550,000.00                              50,000.00                                50,000.00    

###101016120,000.00                            120,000.00                              120,000.00    
101020

###101021100,000.00                            100,000.00                              100,000.00    

    200,000.00                              200,000.00                            200,000.00اكتراء عتــاد الحفلتا101022

###101023100,000.00                            100,000.00                              100,000.00    

###101024400,000.00                            500,000.00                              500,000.00    

###101025100.00                                   100.00                                     100.00    

101030

    10,000.00                                10,000.00                              10,000.00المساهمة في مصاريف  التوأمة بين المدن###101031

    10,000.00                                10,000.00                              10,000.00المساهمة في تنظيم المدن العربية###101032

    100.00                                     100.00                                   100.00المساهمة في تنظيم اتحاد المدن العربية###101033
1010

    10,000.00                                10,000.00                              10,000.00المساهمة في تنظيم اتحاد المدن الفريقية###101034

1010

###101035100.00                                   100.00                                     100.00    

101040

###101041100.00                                   100.00                                     100.00    

###101042100.00                                   100.00                                     100.00    

###101043100.00                                   100.00                                     100.00    

###101044100.00                                   100.00                                     100.00    

    (مصاريف  التسيير)2017مشروع الميزانية برسم السنة المالية 

رمز الميزانية

نوع المصاريف

0.2القسم     
الدإارة العامة
أنشطة المجلس

تعويضات ممثلة للمصاريف

تعويضاتا للرئيس، ولذوي الحق من المستشارين

مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة

مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج

مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة

 مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين

مصاريف تأمين العضاء

مصاريف العأيادإ الوطنية والحتفالت الرسمية

شراء عتاد صغير للتزيين

شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز

مصاريف القامة والطإعام والسإتقبال

مصاريف النشاط الثقافي والفني

المساهمة في مصاريف المنظمات الدولية

المساهمة في جمعية المنتخبين المحليين

مصاريف التوأمة

مصاريف النقل داخل المملكة

مصاريف النقل بالخارج

مصاريف المهمة بالخارج

 مصاريف القامة والطإعام والسإتقبال



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###101045100.00                                   100.00                                     100.00    

101050

###10105150,000.00                              50,000.00                                50,000.00    

###1010525,000.00                                5,000.00                                  5,000.00    

###1010535,000.00                                5,000.00                                  5,000.00    

###10105410,000.00                              20,000.00                                20,000.00    

    100.00                                     100.00                                   100.00اشتراك في شبكاتا الماء والكهرباء###101055

101060

###10106115,000.00                              15,000.00                                15,000.00    

###6220,000.00                              20,000.00                                20,000.00    
1010

###10106310,000.00                              10,000.00                                10,000.00    

###101064100,000.00                              50,000.00                                50,000.00    

###10106510,000.00
                              10,000.00                                10,000.00    

###10106610,000.00                              10,000.00                                10,000.00    

100.00التعويضاتا###101067
                                   100.00                                     100.00    

###10106810,000.00                              10,000.00                                10,000.00    

1020

102010

###102011145,000,000.00                     140,000,000.00                       140,000,000.00    

      -                                               -                                           0.00الجور والتعويضاتا للموظفين المؤقتين###102012

###102013

###102014300,000.00                            300,000.00                              300,000.00    

###102015

102020

###102021300,000.00                            300,000.00                              300,000.00    

شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز

إشتراكات ووثائق
اشتراك في الجرائد الرسإمية والجرائد والمجلتا

اشتراك في وكالتا النباء

اشتراك في شبكاتا النباء

شراء وثائق مختلفة

تنظيم الندواتا والمناظراتا والتداريب
مصاريف السإتقبال

مصاريف اليواء والطإعام

 مصاريف النقل

لوازم ومطبوعاتا

كراء العتاد التعليمي

 مصاريف التعاب

مصاريف التنشيط

النشطة المتعلقة بتسيير الموظفين

الرواتب الساسية

الرواتب والتعويضاتا القارة للموظفين الرسإميين ومتلئمهم

أجور الخاضعين للخدمة المدنية

أجور العوان العرضيين

 أجور ورواتب المتطوعين في إطإار الخدمة الوطإنية النشيطة

تعويضات مختلفة

تعويضاتا عن الشغال الضافية



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###1020225,000.00                              12,000.00                                12,000.00    

###102023

###1020246,000,000.00                         6,400,000.00                           6,400,000.00    

102030

###10203116,500,000.00                       16,800,000.00                         16,800,000.00    

###10203230,000.00                              30,000.00                                30,000.00    

###1020333,350,000.00                         3,500,000.00                           3,500,000.00    

###10203430,000.00                              30,000.00                                30,000.00    

###10203530,000.00                              30,000.00                                30,000.00    

    500,000.00                              500,000.00                            500,000.00لباس العوان و المستخدمين###102038

102040

###10204115,000.00                              15,000.00                                15,000.00    

###10204220,000.00                              20,000.00                                20,000.00    

###10204310,000.00                              10,000.00                                10,000.00    

###102044100.00                                   100.00                                     100.00    

الكتراء103010
###1030112,330,000.00                         2,400,000.00                           2,400,000.00    

###103012

###103013

###1030141,500,000.00                         1,000,000.00                           1,000,000.00    

###103015

103020

###103021500,000.00                            800,000.00                              800,000.00    

تعويضاتا عن الصندوق

تلف السنداتا

التعويضاتا عن الشغال الشاقة والموسإخة

تغطية وفوائد إجتماعأية

مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد

المساهماتا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

 المساهماتا في منظماتا الحإتياط الجتماعي

التعويض عن الولدة

تأمين اليد العاملة

نقل وتنقل الموظفين

مصاريف التنقل داخل المملكة

مصاريف المهمة بالخارج

مصاريف النقل داخل المملكة

مصاريف التداريب

النشطة المتعلقة بوسائل التسيير الخأرى

اكتراء بناياتا إدارية

اكتراء دور للسكنى

 اكتراء أراضي

اكتراء آلياتا النقل وآلياتا أخرى

اكتراء عتاد معلوماتي

العناية والمحافظة عألى البنايات والعتادإ التقني

الصيانة والمحافظة على البناياتا الدارية



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###103022

###103023150,000.00
                            150,000.00                              150,000.00    

###103024150,000.00                            150,000.00                              150,000.00    

###103025100.00                                   100.00                                     100.00    

###103026

103030

###1030311,000,000.00                         1,000,000.00                           1,000,000.00    

###103032400,000.00                            400,000.00                              400,000.00    

###103033100,000.00                            100,000.00                              100,000.00    

103040

###1030414,000,000.00                         4,000,000.00                           4,000,000.00    

###103042400,000.00                            400,000.00                              400,000.00    

###1030431,500,000.00                         1,500,000.00                           1,500,000.00    

###1030441,200,000.00                         1,500,000.00                           1,500,000.00    

###103045150,000.00                            200,000.00                              200,000.00    

103050

###10305150,000.00                              50,000.00                                50,000.00    

###10305250,000.00                              50,000.00                                50,000.00    

###10305320,000.00                              20,000.00                                20,000.00    

###10305450,000.00                              50,000.00                                50,000.00    

###103055100.00                                   100.00                                     100.00    

###103056400,000.00                            400,000.00                              400,000.00    

###10305720,000.00                              20,000.00                                20,000.00    

###103058120,000.00                            120,000.00                              120,000.00    

الصيانة العتيادية لدور السكني

الصيانة والصلحا العتيادي للعتاد المعلوماتي

الصيانة العتيادية لعتاد وأثاتا المكاتب

الصيانة العتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء

الصيانة العتيادية للعتاد التقني
لوازم ومطبوعأات

 لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعاتا

لوازم العتاد التقني والمعلوماتي

لوازم ومنتوجاتا النشر

 مرأب السيارات والليات

 شراء الوقود والزيوتا

قطع الغيار والطإاراتا المطاطإية للسياراتا واللياتا

صيانة وإصلحا السياراتا واللياتا

 مصاريف تأمين السياراتا واللياتا

الضريبة الخاصة على السياراتا

موادإ البناء

شراء المواد الخام من المقالع

شراء السإمنت والرصفة والزليج

شراء الخشب

شراءمواد حإديدية وقوادس وجامع المياه

 شراء الزجاج

شراء الصباغة

شراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص

شراء العتاد الكهربائي الصغير



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###103059

###10306020,000.00                              20,000.00                                20,000.00    

###10306120,000.00                              20,000.00                                20,000.00    

    20,000.00                                20,000.00                              20,000.00شراء الجر103062

موادإ حفظ الصحة103060

    50,000.00                                50,000.00                              50,000.00شراء مواد الصيانة المنزلية###103061

    80,000.00                                80,000.00                              80,000.00شراء المواد المطهرة###103062

    40,000.00                                40,000.00                              100.00شراء المواد البلسإتيكية###103063

103070

###1030715,000.00                                5,000.00                                  5,000.00    

###103072100.00                                   100.00                                     100.00    

###10307330,000.00                              30,000.00                                30,000.00    

###10307440,000.00                              40,000.00                                40,000.00    

###103075120,000.00                            150,000.00                              150,000.00    

103080

###103081200,100.00                         1,000,000.00                           1,000,000.00    

###103082300,000.00
                            700,000.00                              700,000.00    

###103083240,000.00                            240,000.00                              240,000.00    

    60,000.00                                60,000.00                              100.00مصاريف الدراسإاتا التقنية والتحاليل###103084

103090

###103091800,000.00                            800,000.00                              800,000.00    

###103092800,000.00                            800,000.00                              800,000.00    

شراء الزفت

 شراء الجير

شراء الطوب

المدابح والمحاجز

مصاريف تغدية الحيواناتا وإسإراجها

شراء السلحا والدخيرة

شراء مداد طإبع اللحوم

شراء مواد التشحيم

صيانة وتجديد العتاد الصغير

دإراسات ، أبحاث وأتعاب

دراسإاتا عامة

 أتعاب

مصاريف تهييء لوائح أجور الموظفين من طإرف مؤسإساتا أخرى

مصاريف أخأرى للدإارة العامة

مستحقاتا اسإتهلك الكهرباء

 مستحقاتا اسإتهلك الماء



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###103093

###103094700,000.00                            700,000.00                              700,000.00    

###103095150,000.00                            150,000.00                              150,000.00    

###103096600,000.00                            800,000.00                              800,000.00    

    10,000.00                                10,000.00                              10,000.00العلناتا###103097

###103098400,000.00                            400,000.00                              400,000.00    

###10309950,000.00                              50,000.00                                50,000.00    

1050

###10

###10501139,716,739.00                       41,659,104.00                         41,659,104.00    

20

21

       232,425,839.00              233,161,504.00             233,161,504.00    
مجال الشؤون الجتماعأية20

201010

###201011                800,000.00                             1,000,000.00                           1,000,000.00    

###201012                      100.00                                       100.00                                     100.00    

    100.00                                     100.00                                       100.00                      اعاناتا مقدمة للعمال النسانية###201013

    100.00                                     100.00                                       100.00                      اعاناتا لمؤسإساتا اخرى اجتماعية###201014

201020

###201021                      100.00                                       100.00                                     100.00    

###201022                100,000.00                                100,000.00                              100,000.00    

###201023                      100.00                                       100.00                                     100.00    

###201024                 20,000.00                                  20,000.00                                20,000.00    

###201027                      100.00                                       100.00                                     100.00    

مصاريف التدفئة وموادها

رسإوم ومستحقاتا المواصلتا اللسإلكية

رسإوم بريدية ومصاريف المراسإلتا

التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية

إعلناتا قانونية ، إدراجاتا و مصاريف النشر 

ضرائب ورسإوم

نشاطات مالية متعلقة بتكاليف الديون

فوائد القروض
فوائد القرض الممنوحا من طإرف ص. تا .ج

تحملت مالية أخأرى

فوائد التأخير
10مجموع الباب          Total du chapitre 10

المساعأدة الجتماعأية

العأانة المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية

إعاناتا مقدمة لجمعياتا العمال الجتماعية  للموظفين

 إعاناتا مقدمة للمؤسإساتا الخيرية العمومية

الهبات والمعونات

 مصاريف الختانة

مصاريف نقل الطإفال للمخيماتا

هباتا ومعوناتا لصالح المحتاجين

مصاريف الدفن والقضاء على القمل

شراء مواد غدائية



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

20

202010

###2020112,000,000.00                         2,200,000.00                           2,200,000.00    

###20201210,000.00                              10,000.00                                10,000.00    

202020

###20202120,000.00                              20,000.00                                20,000.00    

###20202220,000.00                              20,000.00                                20,000.00    

###202023

###202024240,000.00
                            200,000.00                              200,000.00    

2030

203010

###20301120,000.00                              20,000.00                                20,000.00    

###203012150,000.00                            180,000.00                              180,000.00    

###203013300,000.00                            400,000.00                              400,000.00    

###203014300,000.00                            400,000.00                              400,000.00    

###203015150,000.00                            180,000.00                              180,000.00    

203020

###203021380,000.00                            600,000.00                              600,000.00    

###20302210,000.00                              10,000.00                                10,000.00    

2040 

2050

10

###205011100,000.00                            100,000.00                              100,000.00    

مساعأدات للرياضة والستجمام

الجمعيات والفرق الرياضية

إعاناتا للجمعياتا الرياضية

إعاناتا للفرق الرياضية

ملعأب ،قاعأات ومركبات رياضية

مساهماتا في مصاريف تسيير القاعاتا الرياضية

مساهماتا في مصاريف تسيير الملعب الرياضية

مساهماتا في مصاريف تسيير المركباتا الرياضية

شراء لوازم الرياضة

العلجات الساسية والمحافظة عألى الصحة

موادإ صحية وصيدلية

شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز السإتشفائية

شراء المواد للوقاية الصحية للمكاتب البلدية للصحة والمراكز السإتشفائية والمستوصفاتا

شراء مواد إبادة الفئران

شراء المبيداتا للطفيلياتا والحشراتا

شراء عتاد صغير للمكاتب البلدية للصحة

حإملتا التلقيح

شراء مواد التلقيح

شراء عتاد صغير للتلقيح

المحافظة عألى المراكز الستشفائية والمستوصفات
التعليم البتدائي

موادإ غدائية ولوازم استهلكية

شراء لوازم مدرسإية



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###205012100,000.00                            100,000.00                              100,000.00    

2060

10

20

###206011100,000.00
                            100,000.00                              100,000.00    

###206012100,000.00
                            100,000.00                              100,000.00    

###206013100,000.00                            100,000.00                              100,000.00    

20

###21

###22

2070

10

###2011

###2012

###207013100.00                                   100.00                                     100.00    

###207014100.00                                   100.00                                     100.00    

مصاريف تسيير المراكز الجتماعية والثقافية الخاصة بالمرأة###2015

مصاريف تسيير دور حإضانة الطإفال###2016
2080

10

###20801110,000.00                              10,000.00                                10,000.00    

###2012

###2013

###2014

20

المسارح2030

 شراء الكتب لمنح الجوائز

التعليم الثانوي

موادإ غذائية ولوازم استهلكية

شراء لوازم مدرسإية

شراء الكتب للمكتباتا

شراء كتب لمنح الجوائز

 الصيانة والمحافظة

الصيانة والصلحا العتيادي للعتاد

الصيانة والصلحا العتيادي للبناياتا

التكوين المهني

مراكز التكوين

المساهماتا في مصاريف تسيير مراكز التكوين الداري

المساهماتا في مصاريف تسيير معاهد التكوين التقني

مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين

مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة

الثقافة والفنون الجميلة

 المكتبات
 شراء الكتب

الصيانة والصلحا العتيادي للعتاد والثاث

 الصيانة العتيادية للبناياتا

تسفير الكتب والسجلتا المختلفة



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###2031

20

###2032

20

###2033

2040

###2041

###208042100,000.00                            100,000.00                              100,000.00    

2050

###2051

###2052

2080

20

###2080811,000,000.00                         1,100,000.00                           1,100,000.00    

###208082600,000.00                            660,000.00                              660,000.00    

2090

2010

###2011

2020

###209021100.00                                   100.00                                     100.00    

###2090221,300,000.00                         2,500,000.00                           2,500,000.00    

###2023

###2024

20

           8,030,900.00                10,230,900.00               10,230,900.00    

30

شراء عتاد صغير

الصيانة العتيادية للبناياتا

الصيانة والصلحإاتا العتيادية للعتاد

دإور الشباب

الصيانة والصلحإاتا العتيادية للعتاد

الصيانة العتيادية للبناياتا

 المتاحف
الصيانة والصلحا العتيادي للعتاد

الصلحا العتيادي للبناياتا

منح لصالح الجمعيات

 منح لصالح الجمعيات  الثقــــــــــــــافية

 منح لصالح الجمعيات  الجتمــــــــــاعأية

النشطة الدينية 
طقوس دإينية

مصاريف الطقوس

المقابر ومصالح دإفن الموات

شراء مواد البناء

الصيانة والصلحا العتيادي للمقابر

صوائر نقل المواتا

صوائر الغسل والدفن

20مجموع الباب           Total du chapitre 20

مجال الشؤون التقنية
التعمير، السكن، والمحافظة عألى البيئة



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

301010

###301011200,000.00                            200,000.00                              200,000.00    

###30101250,000.00                              50,000.00                                50,000.00    

###30101330,000.00                              30,000.00                                30,000.00    

###301014500,000.00                            500,000.00                              500,000.00    

###301015100.00                                   100.00                                     100.00    

###301016200,000.00                            250,000.00                              250,000.00    

###301017200,000.00                            200,000.00                              200,000.00    
###1018

301020

###3010215,000,000.00                         7,000,000.00                           7,000,000.00    
3010

###301022500,000.00                            800,000.00                              800,000.00    

###3023

###3024

###3010252,000,000.00
                         4,000,000.00                           4,000,000.00    

###3027

###301029200,000.00                            200,000.00                              200,000.00    

###3030

###3031

###30103250,000.00                              50,000.00                                50,000.00    

3020

10

30

###3011

30

###3012

30

###3013

30

###302014100.00                                   100.00                                     100.00    

3020

السكن، المناطق الخضراء، الحدائق والمحافظة عألى البيئة

شراء الشجار والغراس

شراء البذور والزهار للمغارس والمشاتل

شراء السإمدة

شراء عتاد صغير للتشوير

شراء شاراتا لترقيم العماراتا

شراء شاراتا أسإماء الشوارع

شراء عتاد صغير
شراء القواديس ومجامع المياه من الصلب
الصيانة والمحافظة عألى الممتلكات

الصيانة العتيادية للمناطإق الخضراء والحدائق والغاباتا

صيانة الساحإاتا العمومية والمنتزهاتا ومرافق السياراتا والمزابل العمومية

صيانة الشواطإئ والمسابح

صيانة مجاري المياه المستعملة

الصيانة العتيادية للطرقاتا

 صيانة البناياتا التقنية

صيانة المنشآتا الرياضية

صيانة منشآتا الماء الصالح للشرب
صيانة منشآتا النارة العمومية

صيانة منشآتا أخرى

النارة العمومية
الصيانة والمحافظة

العناية والصلحا العتيادي لشبكاتا التوزيع ومنشآتا النارة

 الصيانة العتيادية لمنشآتا النارة العمومية

الصيانة العتيادية للمولداتا ومحطاتا التحويل

شراء عتاد الصيانة
استهلكا النارة العمومية



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

    25,000,000.00                         25,000,000.00                       20,000,000.00المستحقاتا###302021

3030

3010

30

    9,000,000.00                           9,000,000.00                         9,000,000.00المستحقاتا###303011
30

###303012400,000.00                            400,000.00                              400,000.00    
30

38,330,200.0047,680,200.0047,680,200.00
50

5010

10

50

###501011200.00                                   200.00                                     200.00    

5020

###50102113,000,000.00                       20,000,000.00                         20,000,000.00    

###501022100,000.00                            100,000.00                              100,000.00    

501031

###502010100,000.00                            100,000.00                              100,000.00    

###501020100,000.00

                            100,000.00                              100,000.00    
5030

5010

###503011100,000.00                            100,000.00                              100,000.00    

50

###50402112,100,000.00                       12,792,000.00                         12,792,000.00    

###50402210,400,000.00                       10,660,000.00                         10,660,000.00    

###5040238,600,000.00                         9,594,000.00                           9,594,000.00    

###50402410,400,000.00                       10,660,000.00                         10,660,000.00    

###5040258,600,000.00                         9,594,000.00                           9,594,000.00    

###41

###5040428,000,000.00                         8,000,000.00                           8,000,000.00    

5050

5060

    250,000.00                              250,000.00                            250,000.00دإفعات لفائدة دإار السعاف و الرعأاية الجتماعأية بسل504061
    342,000.00                              342,000.00                            342,000.00دفعاتا لفائدة  مؤسإسة حإسن السنوسإي للمساهمة في تسيير المؤسإسة المغربية للنهوض بالتعليم الولي504061

5040614,964,940.00                         4,155,640.00                           4,155,640.00    

نقط الماء
الصيانة والمحافظة

شراء عتاد الصيانة

30مجموع الباب         Total du chapitre 30

 مجال الدعأم
دإعأم أنشطة مختلفة

سدادإ وإرجاع الحقوق والرسوم والوجيبات المحصلة بغير حق

سإداد للخواص

 تعويضات

 تعويضاتا عن الضرر لصالح الخواص

صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي

 الموظفين

العتاد وصوائر التسيير

الدعأم من خألل مصاريف لفائدة الغير
مصاريف لفائدة الغير

أشغال متعلقة بالصحة  والمن العام لفائدة ملكين قاصرين

دإفعات لحساب النفقات من المبالغ المرصودإة

لمقاطعة       المرصودة المبالغ من النفقات لحساب دفعات
لمقاطعة         تابريكت المرصودة المبالغ من النفقات لحساب دفعات
 لمريسة

بطانة         لمقاطعة المرصودة المبالغ من النفقات لحساب  دفعات
احصين        لمقاطعة المرصودة المبالغ من النفقات لحساب  دفعات
لعيايدة        لمقاطعة المرصودة المبالغ من النفقات لحساب  دفعات

دفعاتا للجماعاتا المحلية

 grouppement communal al دإفعات لفائدة شركة العاصمة
assima

دإفعات لفائدة ميزانيات النقابات الجماعأية
 دإفعات أخأرى

RAMED دفعاتا لفائدة  نظام المساعدة الطبية



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201620172017 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

504062                            150,000.00                              150,000.00    
504062
504062400,000.00                            400,000.00                              400,000.00    
    27,000.00                                27,000.00                              27,000.00دإفعات لفائدة  جمعية العصبة المغربية لمحاربة دإاء السل فرع سل 504062
    250,000.00                              250,000.00                            250,000.00دفعاتا لفائدة  مؤسإسة   تسيير المركز الوطإني محمد السادس للمعاقين 504062
    250,000.00                              250,000.00                            250,000.00دإفعات لفائدة جمعية المل لدعأم المركب الجتماعأي لسل الجديدة 504062

504062200,000.00                            200,000.00                              200,000.00    
    2,000,000.00                           2,000,000.00                         2,000,000.00مؤسسة سل للثقافة و الفنون

504062200,000.00                            200,000.00                              200,000.00    

5040623,000,000.00                         3,000,000.00                           3,000,000.00    
5040622,000,000.00                         2,000,000.00                           2,000,000.00    
50406218,700,000.00                       18,700,000.00                         18,700,000.00    

    150,000.00                              150,000.00                            150,000.00دإفعات لفائدة في دإار المنتخب5040

    136,200,000.00                       136,200,000.00                     125,000,000.00دإفعات لفائدة   الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعأات المحلية###5063

5063

دفعاتا لفائدة الشركاتا الخاصة 50
50

دفعاتا لفائدة الشركاتا الخاصة 50
50

50

دفعاتا للمكتب الوطإني للنقل###5064
50

دفعاتا للوكالة المستقلة للنقل###5065
50

دفعاتا لمراكز التكوين###5066
دفعاتا لمصلحة السإتقبال والمساعدة وتقييم البرامج###5067

50

       229,234,140.00              249,974,840.00             249,974,840.00    

النتائج

60101028,553,345.00                       37,498,917.00                         37,498,917.00    

         28,553,345.00                37,498,917.00               37,498,917.00    

       536,574,424.00              578,546,361.00             578,546,361.00    

جمعية  شباب احصين للتنمية و التظامن لتسييرمركزالتكوين المهني و ادإماج
الشباب  بقرية  اولدإ موسى

دإعأم لفائدة جمعية ابي رقراق ( فيلم المرأة)

دإفعات لفائدة جمعية ابي رقراق ( دإعأم فضاء هوليودإ)

جمعية امل  سل الفضاء الجتماعأي التربوي لدعأم كفاءات الشباب  (بطانة)

دإفعات لفائدة الجمعية الرياضية السلوية ( فرع كرة القدم)

دإفعات لفائدة الجمعية الرياضية السلوية ( فرع كرة السلة )
(SDL)دإفعات لفائدة  شركة التنمية المحلية للنارة  العمومية

دفعاتا لفائدة الشركاتا الخاصة نظير الخدماتا التي تسديها للجماعاتا المحلية
(مطرحا النفاياتا أم عزة)

ــلخضراء) ( صــيانة اــلمناطإق ا

ــلنارة اــلعمومية) ــصيانة ا ل  ))

50مجموع الباب             Total du chapitre 50

مجال إندماج النتائج

ــلممنوح من طرف ص.ت.ج) ــلقرض رقـم………... ا (.ســدادإ أصل ا
0
 
5

دإفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية

60مجموع الباب               Total du chapitre 60

02         02مجموع القسم   Total de la section 



الداخلية  وزارة

سل  عمالة

جماعةسل

الميزانية    و المالية قسم

البواب

                                                     233,161,504.00    

                                                       10,230,900.00    

                                                       47,680,200.00    

                                                     249,974,840.00    

                                                       37,498,917.00    

                                                     578,546,361.00    

المغربية   المملكة

2017توزيع المصاريف حسب البواب بالجزء الول من الميزانية برسم السنة المالية               

2017المقبولة

           ( مجال الدإارة العامة )10مجموع الباب                         

           ( مجال الشؤون االجتماعأية  )20مجموع الباب                         

           ( مجال الشؤون التقنية )30مجموع الباب                         

             ( مجال الشؤون القتصادإية )40مجموع الباب                           

        (مجال الدعأم)50مجموع الباب                             

     (مجال تدعأيم النتائج   )60مجموع الباب                            

 Total de la section 01                       ــلقسـم 01مجموع ا        



الداخلية  وزارة

سل  عمالة

سل   جماعة

الميزانية    و المالية قسم

البواب

                                                     268,788,300.00    

                                                             625,300.00    

173,985,300.00

                                                     127,371,300.00    

                                                         7,000,100.00    

                                                             776,061.00    

                                                     578,546,361.00    

المغربية   المملكة

2017توزيع المداخأيل حسب البواب بالجزء الول من الميزانية برسم السنة المالية               

2017المقبولة

           ( مجال الدإارة العامة )10مجموع الباب                         

           ( مجال الشؤون االجتماعأية  )20مجموع الباب                         

           ( مجال الشؤون التقنية )30مجموع الباب                         

             ( مجال الشؤون القتصادإية )40مجموع الباب                           

        (مجال الدعأم)50مجموع الباب                             

     (مجال تدعأيم النتائج   )60مجموع الباب                            

 Total de la section 02                      ــلقسـم 02مجموع ا        



المغربية  المملكة
الداخلية  وزارة
سل  عمالة

سل  جماعة
الميزانية    و المالية قسم

المصاريف  المداخأيل 

                         25,000,000.00                                20,000,000.00                       25,000,000.00                          25,000,000.00    

                           9,000,000.00                                  9,000,000.00                         9,000,000.00                            9,000,000.00    

تابريكت      12,792,000.00                          12,792,000.00                       12,100,000.00                                12,792,000.00                          مقاطعة

لمريسة       10,660,000.00                          10,660,000.00                       10,400,000.00                                10,660,000.00                          مقاطعة

بطانة       9,594,000.00                            9,594,000.00                         8,600,000.00                                  9,594,000.00                            مقاطعة

احصين       10,660,000.00                          10,660,000.00                       10,400,000.00                                10,660,000.00                          مقاطعة

لعيايدة       9,594,000.00                            9,594,000.00                         8,600,000.00                                  9,594,000.00                            مقاطعة

                         87,300,000.00                                79,100,000.00                       87,300,000.00                          87,300,000.00    

المصاريف  المداخأيل 

الخيرية         600,000.00                               600,000.00                            600,000.00                                     600,000.00                               لفائدة الدبح ضريبة

تجارية       11,859,200.00                          1,000,000.00                         11,859,200.00                                1,000,000.00                            محلت بناء

اسماعأيل       1,000,000.00                            500,000.00                            1,000,000.00                                  500,000.00                               مولي حي

البشرية        1,000.00                                   1,000.00                                1,000.00                                         1,000.00                                   للتنمية الوطنية المبادإرة

بالولجة         1,500,000.00                            800,000.00                            1,500,000.00                                  800,000.00                               القصب و الفخار مجمع

                           2,901,000.00                                14,960,200.00                         2,901,000.00                          14,960,200.00    

                         90,201,000.00                                94,060,200.00                       90,201,000.00                        102,260,200.00    

سنة        برسم الخصوصية الحسابات 2017مقترح
 1 اــلمرصودإة     اــلمباــلـغ اــلنفقاتمن حـساب  

سنة          برسم المقبولة 2017العأتمادإات سنة          برسم المقترحة 2017العأتمادإات سنة           برسم المقبولة 2017العأتمادإات سنة          برسم المقترحة 2017العأتمادإات  

( مستحقات   ( العمومية النارة استهلكا
( مستحقات   ( العمومي الماء استهلكا

1المجمــــــــــــــــــــوع 

2 خأـصوصية     لمور اــلمرصودإة اــلمباــلـغ حـساب     

سنة          برسم المقبولة 2017العأتمادإات سنة          برسم المقترحة 2017العأتمادإات سنة           برسم المقبولة 2017العأتمادإات سنة          برسم المقترحة 2017العأتمادإات  

2المجمــــــــــــــــــــــــوع 

) العــــــــــــام  )2+1المجمـــــــــــــوع



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخألية
عأمالة سل

مداخأيل الجزء الول 
جماعأة سل 

الباب  الفصل  الفقرة  

1110102,100,000.00 ###2,100,000.00 2,100,000.00 

301010

3110101,600,000.00 ###1,600,000.00 1,600,000.00 

302010

31201075,000.00 ###75,000.00 75,000.00 

322010100.00 ###100.00 100.00 

332010100.00 100.00 100.00 

203010

21301050,000.00 50,000.00 50,000.00 

الحطب          و الزهور و النبات و الفواكه بيع  100.00 100.00 223010100.00منتوج

233010800,000.00 ###800,000.00 800,000.00 

243010500,000.00 ###1,000,000.00 1,000,000.00 

104010

11401010,000.00 ###10,000.00 10,000.00 

124010

134010

14401050,000.00 ###100,000.00 100,000.00 

304010

31401030,000.00 ###30,000.00 30,000.00 

324010500,000.00 ###800,000.00 800,000.00 

2017مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية 

المداخييل    نوع

سنة     بريسم بالمييزيانيية المقبولة التقديريات
2016
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سنة     برسم المقترحة الميزانية تقديرات
2017

برسم    بالميزانية المقبولة التقديرات
2017سنة 

0.1القسم    

العامة    الدارة  مجال

المضاء    وتصديق المدنية  الحالة

ضريبية   مداخيل
بالتطابق     والشهاد المضاء تصديق رسم

خدمات   مقابل مداخيل

المدنية   الحالة رسوم

ادارية  ترخيصات
خدمات   مقابل مداخيل

العقارات  ترقيم

البهائم   بييع تسجيييل

والمضار    المنافع أبحاث صوائر

المبييعات  منتوج
الملك  مداخيل

عنها       استغني ومواد وأدوات أثاث بيع منتوج

المزايدة      وملفات والمطبوعات التصاميم بيع منتوج

والتي      المحجوزة والشياء الحيوانات بيع منتوج
المحددة      الجال داخل تحسب أخرى لم منتوجات

ضريبية  مداخيل

بالضرائب        يتعلق فيما والتراضي الجبائية الدعائر من المتحصل

التأمين       عقود على الرسم إلى المضاف الرسم

البحر           في الصيد رخصة على المفروض الرسم إلى المضاف الرسم

العمومية      البيوعات في المقبوضة المئوية النسبة

خدمات   مقابل مداخيل

الغير      لفائدة المحققة المداخيل من اقتطاع

المحجز  رسم



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخألية
عأمالة سل

مداخأيل الجزء الول 
جماعأة سل 

الباب  الفصل  الفقرة  

2017مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية 

المداخيل    نوع

سنة     برسم بالميزانية المقبولة التقديرات
2016
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سنة     برسم المقترحة الميزانية تقديرات
2017

برسم    بالميزانية المقبولة التقديرات
2017سنة 

الرافعة      اللة بواسطة النقل صوائر 334010استرجاع

للسيارات        الكعب وضع عملية عن الناتجة الغرامة 344010منتوج

105010262,223,000.00 ###262,223,000.00 262,223,000.00 

205010

305010

                  267,938,300.00    ###268,788,300.00 268,788,300.00 

201020

211020

221020

301020

311020100.00 ###100.00 100.00 

321020

331020

341020

351020

361020100,000.00 ###100,000.00 100,000.00 

الموات   مستودع  25,000.00 25,000.00### 37102025,000.00منتوج

102020

112020100.00 ###100.00 100.00 

302020

312020

322020

103020

113020200,000.00 ###200,000.00 200,000.00 

الدولة     ضرائب منتوج من حصة
المضافة       القيمة على الضريبة منتوج من حصة

الشركات      على الضريبة منتوج من حصة

الدخل       على العامة الضريبة منتوج من حصة

 Total du chapitre       ــلباب 10مجموع ا         

مجال الشؤون الجتماعأية

النظافة والصحة العمومية

الملك  مداخيل
والفواكه          للخضر الجملة سوق مراحيض استغلل في المتياز حق

الجماعية       السعاف سيارة مصلحة في المتياز حق

خدمات   مقابل مداخيل
السعاف      سيارة بواسطة النقل صوائر استرجاع

القنوات       وتنظيف المراحيض حفرات إفراغ مصلحة مدخول

الحار    الماء بشبكة التصال

للشرب     الصالح الماء بشبكة التصال

التنظيف   صوائر استرجاع

بالصحة      متعلقة أشغال لجل للجماعة مايؤدى
قاصرين          ملكين نفقة على العمومية أجرتها العام المن أو

والثقافة   الفن التعليم،
ضريبية  مداخيل

الخاصة      التعليم مؤسسات على المفروض الرسم

خدمات   مقابل مداخيل

الجميلة     للفنون الجماعي المعهد مدخول

الجماعية   الخزانة مدخول

والترفيه   الراحة السياحة،

ضريبية  مداخيل

السياحية        المؤسسات في القامة على المفروض الرسم



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخألية
عأمالة سل

مداخأيل الجزء الول 
جماعأة سل 

الباب  الفصل  الفقرة  

2017مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية 

المداخيل    نوع

سنة     برسم بالميزانية المقبولة التقديرات
2016
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سنة     برسم المقترحة الميزانية تقديرات
2017

برسم    بالميزانية المقبولة التقديرات
2017سنة 

123020100.00 100.00 100.00 

133020

203020

213020200,000.00 ###200,000.00 200,000.00 

223020100,000.00 100,000.00 100,000.00 

233020

243020

253020

الشواطئ   استغلل 263020منتوج

                         625,300.00    ###625,300.00 625,300.00 

101030

111030400,000.00 ###400,000.00 400,000.00 

السكن   2,000,000.00 2,000,000.00### 1810302,000,000.00رسم

1210301,000,000.00 ###1,500,000.00 1,500,000.00 

131030

الجماعية    الخدمات  110,000,000.00 110,000,000.00### 19103093,030,000.00رسم

المبنية       الغير الحضرية الراضي على  25,000,000.00 25,000,000.00### 14103022,000,000.00الضريبة

15103022,000,000.00 ###25,000,000.00 25,000,000.00 

1610303,000,000.00 ###3,000,000.00 3,000,000.00 

الجماعية        الخدمات على الرسم منتوج من  100.00 100.00### 201030100.00حصة

211030

2210304,000,000.00 ###4,000,000.00 4,000,000.00 

23103050,000.00 ###50,000.00 50,000.00 

241030

251030

    

الملهي    على المفروضة الضريبة

المهرجانات      دخول تداكر على المفروض ……الرسم

الملك  مداخيل

اضلريضاضضضية    اضلمضلعضبض اضستضغضلل مضحصضضوضل

المسابح   استغلل مدخول

اضلجمضاعضية     اضلمضتضاضحف إضلىض اضلدخوضل واضجبضاتض

اضلجمضاعضية     اضلمضسارحض إضلىض اضلدخوضل واضجبضاتض

المخيمات  منتوج

 Total du chapitre    ــلباب 20مجموع ا            

مجال الشؤون التقنية

واضلتضعضمضير  اضلسكضنضىض
ضضضريضبضية  مضداضخيل

 taxe  urbaine   اضضلمبانضي ضضضريضبة  

المباني         لضريبة الخاضعة الملك على المفروضة الصيانة ضريبة

الصيانة     ضريبة إلى الضافي الرسم

البناء    عمليات على الضريبة

الراضي     تجزئة عمليات على الضريبة

لغراض           العامة الجماعية الملك إلى البروزات على المفروض الرسم
 البناء

لضغضراضض          مضؤقضتضا اضلعضامضة اضلجمضاعضية اضلضمضلك شغضل عضلىض اضلمضفروض اضلرسمض
بالبناء  للسكنى   ترتبط بنايات كراء منتوج

البنايات   استغلل منتوج

للعقارات   أخرى محصولت

البيئة   على المحافظة



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخألية
عأمالة سل

مداخأيل الجزء الول 
جماعأة سل 

الباب  الفصل  الفقرة  

2017مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية 

المداخييل    نوع

سنة     بريسم بالمييزيانيية المقبولة التقديريات
2016
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سنة     برسم المقترحة الميزانية تقديرات
2017

برسم    بالميزانية المقبولة التقديرات
2017سنة 

102030

1120303,000,000.00 ###3,000,000.00 3,000,000.00 

202030

212030

222030

232030

302030

31203020,000.00 ###100.00 100.00 

322030100.00 100.00 100.00 

الموات    نقل مصلحة  35,000.00 35,000.00### 33203035,000.00منتوج

                  150,535,200.00    ###

173,985,300.00 173,985,300.00 

101040

1110403,000,000.00 ###3,000,000.00 3,000,000.00 

121040100.00 ###100.00 100.00 

131040100.00 100.00 100.00 

141040

151040100.00 ###400,000.00 400,000.00 

161040400,000.00 ###400,000.00 400,000.00 

171040

الدبح   1,500,000.00 1,500,000.00### 1810401,500,000.00ضريبة

231040100.00 ###100.00 100.00 

المهني    65,000,000.00 65,000,000.00### 25104055,500,000.00رسم

201040

211040200,000.00 ###200,000.00 200,000.00 

ضريبية  مداخيل

الطرق     إتلف على المترتب الرسم

الملك  مداخيل
الموات     نقل في المتياز حق

المنزلية        الزبال تكرير معمل استغلل في المتياز حق

الزبال       تفريغ مراقبة مصلحة في المتياز حق

خدمات   مقابل مداخيل

الموات    ودفن المقابر مدخول

المتروكة          البناء ومواد الصناعية المواد وبقايا الحدائق نفايات رفع رسوم
العمومية   الطريق على

 Total du chapitre        ــلباب 30  مجموع ا     

مجال الشؤون القتصادإية

التجارة والصناعأة

ضريبية  مداخيل
المشروبات     بيع محال على الضريبة

المييعا          بعد العامة المحيال بعض بإغلق السماح على المتريتب الريسم
قبله     بفتحها أو المحدد د

الجيائليينيالمأذون        الباعة على المفريوض اليريسم
العامة       الطرق على سلعهم بيع في المائدة      لهم ومياه المعدنية المياه على المفروض الرسم

المقالع       مواد استخراج على المفروض الرسم

التجارة   impot des patentes   ضريبة

القروية     السواق على التجارة ضريبة

الزرابي      طبع على المفروض الضافي الرسم

الملك  مداخيل

العمومية       البيع وساحات السواق في مقبوضة  واجبات



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخألية
عأمالة سل

مداخأيل الجزء الول 
جماعأة سل 

الباب  الفصل  الفقرة  

2017مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية 

المداخيل    نوع

سنة     برسم بالميزانية المقبولة التقديرات
2016
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سنة     برسم المقترحة الميزانية تقديرات
2017

برسم    بالميزانية المقبولة التقديرات
2017سنة 

221040100.00 ###100.00 100.00 

231040100.00 ###100.00 100.00 

241040300,000.00 ###300,000.00 300,000.00 

261040500,000.00 ###750,000.00 750,000.00 

2710402,000,000.00 ###2,000,000.00 2,000,000.00 

301040100,000.00 ###100,000.00 100,000.00 

311040

321040

331040

341040

351040

361040

أخرى   امتيازات  100.00 100.00 361040100.00محاصيل

3710409,000,000.00 ###12,000,000.00 12,000,000.00 

3810407,000,000.00 ###8,000,000.00 8,000,000.00 

391040

الطرق   على ### 401040100.00رسوم

301040

311040100.00 200.00 200.00 

321040

331040

341040100.00 ###100.00 100.00 

351040150,000.00 ###150,000.00 150,000.00 

361040400,000.00 ###500,000.00 500,000.00 

371040100,000.00 ###100,000.00 100,000.00 

3810401,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

البهائم   أسواق واجبات

السبوعيية      السواق إلى والدخول الوقوف واجيبات

العمومي      للبيع أخرى بساحات مقبوضة واجبات

مهني      ?    نشاط لمزاولة مخصصة أو تجارية محلت كراء منتوج

الجيماعيية    السواق إيجيار منتوج

للجيماعة     التابع الملكيالغابوي منتوج

الكريية      ومخيتلف أخريى عقارات كرياء منتوج

الجيماعيية   المريافق امتيياز

العذب      الماء توزيع في المتياز حق

الطياقة     توزيع في المتيياز حق

البلدية       والحيانات المشارب استغلل في المتيياز حق

أخرى   امتيازات محاصيل

لغراض           مؤقتا العامة الجماعية الملك شغل على المفروض الرسم
مهنيية     أو صناعيية أو جيارية  

الجيماعيية      الملكي شغل على المفريوض الريسم
مهني             أو صناعية أو أعمال بممارسة ترتبط عقارات أو بمنقولت مؤقتا

تجيارية  ة
الفلحيية    الراضي استغلل منتوج

خدمات   مقابل مداخيل

المييتة    الحيييوانات قلع رسوم

والحشاء    الخنازير إيغار رسوم

بالسلحوالعدة   التزيويد

الستثنائي       الذبح لحوم فحص على المفروض الرسم

المعاء   مغسل رسوم

التبريد  رسوم

بالسطبل   الربط رسوم

السمسرة  حقوق



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخألية
عأمالة سل

مداخأيل الجزء الول 
جماعأة سل 

الباب  الفصل  الفقرة  

2017مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية 

المداخيل    نوع

سنة     برسم بالميزانية المقبولة التقديرات
2016
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سنة     برسم المقترحة الميزانية تقديرات
2017

برسم    بالميزانية المقبولة التقديرات
2017سنة 

39104027,000,000.00 ###30,000,000.00 30,000,000.00 

401040100.00 ###100.00 100.00 

41104060,000.00 ###60,000.00 60,000.00 

421040100.00 100.00 100.00 

السواق   لحوم  100.00 100.00### 451040100.00رسوم

102040

11204010,000.00 ###10,000.00 10,000.00 

122040100.00 100.00 100.00 

132040

142040

152040

للمسافرين       العمومي النقل على المفروض  400,000.00 400,000.00### 162040200,000.00الرسم

202040

212040

222040

322040500,000.00 ###500,000.00 500,000.00 

332040150,000.00 ###300,000.00 300,000.00 

342040600,000.00 ###700,000.00 700,000.00 

                  109,671,400.00    ###127,371,300.00 127,371,300.00 

1010505,000,000.00 ###5,000,000.00 5,000,000.00 

201050

104050

مرسمة   100.00 100.00### 204050100.00اندارات

4040502,000,000.00 ###2,000,000.00 2,000,000.00 

البيع       وكلء مداخيل على المفروضة الرسوم
والفواكه   للخضر السمك      بالجملة أسواق وكلء مداخيل على المفروضة الرسوم

الجلود     أسواق على المفروضة الرسوم

والكيل      الوزن وضريبة العمومية الموازين منتوج

ضريبية  مداخيل

الجرة        سيارات رخص استغلل على المفروض الرسم
للمسافرين    العام النقل وحافلت

اضلتضيض       اضلبضخاريضة اضلدراضجاتض عضلىض اضلمضفروضضضة اضلضضضريضبضة
يفوق       أو يساوي اسطواناتها حجم مكعب  125يكون سنتمتر السياقة     رخص على المفروض الرسم

يزيد       التي السيارات فحص على المفروض الرسم

بالسيارات       الخاص السنوي الرسم إلى الضافي الرسم

الملك  مداخيل

الحضري     النقل في المتياز حق

اللحوم     نقل في المتياز حق

والسيارات     الدراجات وقوف محطات منتوج

المخصصة      السيارات عن المترتبة الوقوف واجبات
للمسافرين   العمومي للنقل

اللحوم  نقل

 Total du chapitre      ــلباب 40    مجموع ا       

 مجال الدعأم 

مالية  منتوجات

بالخزينة     المودعة الموال فائدة منتوج

الرباح  منتوج

طارئة  مداخيل

تحملت     على لتشتمل ووصايا هبات

وطارئة   مختلفة مداخيل



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخألية
عأمالة سل

مداخأيل الجزء الول 
جماعأة سل 

الباب  الفصل  الفقرة  

2017مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية 

المداخيل    نوع

سنة     برسم بالميزانية المقبولة التقديرات
2016
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سنة     برسم المقترحة الميزانية تقديرات
2017

برسم    بالميزانية المقبولة التقديرات
2017سنة 

                      7,000,100.00    ###

7,000,100.00 7,000,100.00 

101060###

201060804,124.00 776,061.00 776,061.00 

301060

401060

                         804,124.00    ###                     776,061.00                        776,061.00    

Total de la section 01                  536,574,424.00    ###               578,546,361.00                 578,546,361.00    

 Total du chapitre          ــلباب 50مجموع ا     

مجال تدعأيم النتائج

الغير   لفائدة مداخيل
الميزانية     من الثاني الجزء مدفوع

المضمونة       القتراضات من السنوية القساط استرجاع

المحلية    الجماعات لفائدة مداخيل

أخرى    أشخاص لفائدة مداخيل

 Total du chapitre        ــلباب 60مجموع ا       



المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة 

 2017*  2017*  2017*  2017*  2017* Code budgétaire

مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة   مقـــــــــــــاطعة   NATURE DES DEPENSES مقـــــــــــــاطعة   الفقراتا الفصول الباب

العيــــــــــــــايدة  par تـــــــــــا بريكت   احصيـــــــــــــــن لمـــــــــــــريسة   بطـــــــــــــانة  Art. Chap.

10

10

10

                 424,800.00                     424,800.00                    609,600.00                    424,800.00                      424,800.00    11

                     5,000.00                       20,000.00                      10,000.00                      10,000.00                        20,000.00    12

                   20,000.00                                    -                        30,000.00                      30,000.00                        20,000.00    13

                   10,000.00                       10,000.00                      10,000.00                      10,000.00                        10,000.00    14

                   20,000.00                                    -                        20,000.00                      30,000.00                        20,000.00    15

16

20

                 150,000.00                     200,000.00                    150,000.00                    100,000.00                      100,000.00    21

اكتراء عتــاد الحفلتا    200,000.00                      500,000.00                    200,000.00                    400,000.00                     200,000.00                  22

                 200,000.00                     200,000.00                    250,000.00                    200,000.00                      200,000.00    23

                 100,000.00                     200,000.00                    250,000.00                    250,000.00                      200,000.00    24

                 500,000.00                     600,000.00                    500,000.00                    700,000.00                      500,000.00    25

50

                   10,000.00                       20,000.00                      20,000.00                        10,000.00    51

                        100.00                           100.00                             100.00    52

                        100.00                           100.00                             100.00    53

                   20,000.00                       20,000.00                      10,000.00                      20,000.00                             100.00    54

اشتراك في شبكاتا الماء والكهرباء 55

60

2017المبالغ المرصودإة للمقاطعات   برسم السنة المالية     

رمز الميزانية

نوع المصاريف

0.2القسم     

الدإارة العامة
أنشطة المجلس

تعويضاتا ممثلة للمصاريف

تعويضاتا للرئيس، ولذوي الحق من المستشارين

مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة

مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج

مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة

 مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين

مصاريف تأمين العضاء

مصاريف العأيادإ الوطنية والحتفالت الرسمية

شراء عتاد صغير للتزيين

شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز

مصاريف القامة والطإعام والسإتقبال

مصاريف النشاط الثقافي والفني

إشتراكات ووثائق

اشتراك في الجرائد الرسإمية والجرائد والمجلتا

اشتراك في وكالتا النباء

اشتراك في شبكاتا النباء

شراء وثائق مختلفة

تنظيم الندواتا والمناظراتا والتداريب



المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة 

 2017*  2017*  2017*  2017*  2017* Code budgétaire

مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة   مقـــــــــــــاطعة   NATURE DES DEPENSES مقـــــــــــــاطعة   الفقراتا الفصول الباب

العيــــــــــــــايدة  par تـــــــــــا بريكت   احصيـــــــــــــــن لمـــــــــــــريسة   بطـــــــــــــانة  Art. Chap.

2017المبالغ المرصودإة للمقاطعات   برسم السنة المالية     

رمز الميزانية

نوع المصاريف

                  30,000.00                        50,000.00    61

                   60,000.00                      60,000.00                      50,000.00                      100,000.00    62

                  30,000.00                        50,000.00    63

                   80,000.00                      30,000.00                        50,000.00    64

65

                  10,000.00                      20,000.00                        20,000.00    66

التعويضاتا 67

                  30,000.00                        50,000.00    68

     1,800,000.00         2,094,800.00        2,229,600.00         2,365,000.00          2,025,100.00    
30

الكتراء 10

11

12

13

                 400,000.00                     300,000.00                    600,000.00                    600,000.00                      600,000.00    14

                    10,000.00    15

20

                 100,000.00                     200,000.00                    150,000.00                    300,000.00                      200,000.00    21

22

                   30,000.00                       10,000.00                      20,000.00                      30,000.00                        60,000.00    23

                   15,000.00                      25,000.00                      20,000.00                        10,000.00    24

                     5,000.00                       20,000.00                      20,000.00                      50,000.00                        10,000.00    25

26

30

                 210,000.00                     150,000.00                    250,000.00                    200,000.00                      300,000.00    31

مصاريف السإتقبال

مصاريف اليواء والطإعام

 مصاريف النقل

لوازم ومطبوعاتا

كراء العتاد التعليمي

 مصاريف التعاب

مصاريف التنشيط
10مجموع الفصل          Total de l'article 10

النشطة المتعلقة بوسائل التسيير الخأرى

اكتراء بناياتا إدارية

اكتراء دور للسكنى

 اكتراء أراضي

اكتراء آلياتا النقل وآلياتا أخرى

اكتراء عتاد معلوماتي

العناية والمحافظة عألى البنايات والعتادإ التقني

الصيانة والمحافظة على البناياتا الدارية

الصيانة العتيادية لدور السكني

الصيانة والصلحا العتيادي للعتاد المعلوماتي

الصيانة العتيادية لعتاد وأثاتا المكاتب

الصيانة العتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء

الصيانة العتيادية للعتاد التقني

لوازم ومطبوعأات

 لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعاتا



المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة 

 2017*  2017*  2017*  2017*  2017* Code budgétaire

مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة   مقـــــــــــــاطعة   NATURE DES DEPENSES مقـــــــــــــاطعة   الفقراتا الفصول الباب

العيــــــــــــــايدة  par تـــــــــــا بريكت   احصيـــــــــــــــن لمـــــــــــــريسة   بطـــــــــــــانة  Art. Chap.

2017المبالغ المرصودإة للمقاطعات   برسم السنة المالية     

رمز الميزانية

نوع المصاريف

                   70,000.00                     100,000.00                    200,000.00                      50,000.00                      200,000.00    32

                   20,000.00                      60,000.00                      50,000.00                      100,000.00    33

40

                 240,000.00                     300,000.00                    340,000.00                    300,000.00                      300,000.00    41

                        100.00                                   -                        40,000.00    42

                   70,000.00                     200,000.00                      60,000.00                    100,000.00                      140,000.00    43

44

45

50

                   10,000.00                      60,000.00                    200,000.00                        50,000.00    51

                   10,000.00                    100,000.00                    100,000.00                      100,000.00    52

                     5,000.00                      60,000.00                        20,000.00    
53

                 200,000.00                       10,000.00                    100,000.00                        20,000.00    54

                        100.00                      10,000.00                        10,000.00    55

                 300,000.00                     170,000.00                    150,000.00                    200,000.00                      300,000.00    56

                   10,000.00                        5,000.00                        5,000.00                        20,000.00    57

                   10,000.00                      10,000.00                        5,000.00                        10,000.00    58

                        100.00                             100.00    59

                   10,000.00                       20,000.00                      10,000.00                      20,000.00                          9,700.00    60

                        100.00                      30,000.00                      30,000.00                        20,000.00    61

شراء الجر    5,000.00                          30,000.00                      50,000.00                      100.00                         62

موادإ حفظ الصحة 60

شراء مواد الصيانة المنزلية    50,000.00                        30,000.00                      30,000.00                      10,000.00                       20,000.00                    61

لوازم العتاد التقني والمعلوماتي

لوازم ومنتوجاتا النشر

 مرأب السيارات والليات

 شراء الوقود والزيوتا

قطع الغيار والطإاراتا المطاطإية للسياراتا واللياتا

صيانة وإصلحا السياراتا واللياتا

 مصاريف تأمين السياراتا واللياتا

الضريبة الخاصة على السياراتا

موادإ البناء

شراء المواد الخام من المقالع

شراء السإمنت والرصفة والزليج

شراء الخشب

شراءمواد حإديدية وقوادس وجامع المياه

 شراء الزجاج

شراء الصباغة

شراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص

شراء العتاد الكهربائي الصغير

شراء الزفت

 شراء الجير

شراء الطوب



المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة 

 2017*  2017*  2017*  2017*  2017* Code budgétaire

مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة   مقـــــــــــــاطعة   NATURE DES DEPENSES مقـــــــــــــاطعة   الفقراتا الفصول الباب

العيــــــــــــــايدة  par تـــــــــــا بريكت   احصيـــــــــــــــن لمـــــــــــــريسة   بطـــــــــــــانة  Art. Chap.

2017المبالغ المرصودإة للمقاطعات   برسم السنة المالية     

رمز الميزانية

نوع المصاريف

شراء المواد المطهرة    25,000.00                        50,000.00                        -                                   60,000.00                       10,000.00                    62

شراء المواد البلسإتيكية 63

90

                        100.00                       20,000.00                      38,000.00                      50,000.00                      150,000.00    91

                        100.00                       20,000.00                      25,000.00                      50,000.00                      150,000.00    92

93

                 150,000.00                     240,000.00                    120,000.00                    200,000.00                      250,000.00    94

                     5,000.00                       10,000.00                      15,000.00                        5,000.00                        15,000.00    95

96

العلناتا 97

                   10,000.00                       20,000.00                      30,000.00                      30,000.00                        30,000.00    98

99

         1,910,700.00             1,860,000.00            2,568,000.00            2,745,000.00             3,164,800.00    

         3,710,700.00             3,954,800.00            4,797,600.00            5,110,000.00             5,189,900.00    

مجال الشؤون الجتماعأية 20

10

20

                   40,000.00                     100,000.00                      20,000.00                    120,000.00                      100,000.00    21

                 180,000.00                     100,000.00                    200,000.00                    200,000.00                      350,000.00    22

                        100.00                     100,000.00                    200,000.00                    200,000.00                        20,000.00    23

                   50,000.00                       20,000.00                      30,000.00                      60,000.00                        50,000.00    
24

25

26

                 400,000.00                     800,000.00                    700,000.00                    700,000.00                      600,000.00    27

        670,100.00         1,120,000.00        1,150,000.00         1,280,000.00          1,120,000.00    

مصاريف أخأرى للدإارة العامة
مستحقاتا اسإتهلك الكهرباء

 مستحقاتا اسإتهلك الماء

مصاريف التدفئة وموادها

رسإوم ومستحقاتا المواصلتا اللسإلكية

رسإوم بريدية ومصاريف المراسإلتا

التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية

إعلناتا قانونية ، إدراجاتا و مصاريف النشر 

ضرائب ورسإوم
30مجموع الفصل          Total de l'article 30

10مجموع الباب          Total du chapitre 10

المساعأدة الجتماعأية

الهبات والمعونات

 مصاريف الختانة

مصاريف نقل الطإفال للمخيماتا

هباتا ومعوناتا لصالح المحتاجين

مصاريف الدفن والقضاء على القمل

مصاريف اسإتشفاء المعوزين

مصاريف نقل المرضى للمراكز السإتشفائية

شراء مواد غدائية
10مجموع الفصل           Total de l'article 10



المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة 

 2017*  2017*  2017*  2017*  2017* Code budgétaire

مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة   مقـــــــــــــاطعة   NATURE DES DEPENSES مقـــــــــــــاطعة   الفقراتا الفصول الباب

العيــــــــــــــايدة  par تـــــــــــا بريكت   احصيـــــــــــــــن لمـــــــــــــريسة   بطـــــــــــــانة  Art. Chap.

2017المبالغ المرصودإة للمقاطعات   برسم السنة المالية     

رمز الميزانية

نوع المصاريف

20

10

11

12

20

21

22

23

                 300,000.00                     200,000.00                    250,000.00                    200,000.00                      200,000.00    24

صيانة  التجهيزاتا الرياضية 29

        300,000.00             200,000.00            250,000.00            200,000.00             200,000.00    

50

10

                 200,000.00                     200,000.00                      30,000.00                    200,000.00                      100,000.00    
11

                   50,000.00                      10,000.00                      50,000.00                      100,000.00    12

13

20

21

22

        200,000.00             250,000.00              40,000.00            250,000.00             200,000.00    
60

10

                  40,000.00                      100,000.00    11

                  40,000.00                        10,000.00    12

مساعأدات للرياضة والستجمام

الجمعيات والفرق الرياضية

إعاناتا للجمعياتا الرياضية

إعاناتا للفرق الرياضية

ملعأب ،قاعأات ومركبات رياضية

مساهماتا في مصاريف تسيير القاعاتا الرياضية

مساهماتا في مصاريف تسيير الملعب الرياضية

مساهماتا في مصاريف تسيير المركباتا الرياضية

شراء لوازم الرياضة

20مجموع الفصل             Total de l'article 20

التعليم البتدائي

موادإ غدائية ولوازم استهلكية

شراء لوازم مدرسإية

 شراء الكتب لمنح الجوائز

شراء مواد غذائىة للمطاعم المدرسإية

الصيانة والمحافظة

الصيانة والصلحا  العتياي للعتاد والثاث

الصيانة العتيادية للبناياتا
50مجموع الفصل        Total de l'article 50

التعليم الثانوي

موادإ غذائية ولوازم استهلكية

شراء لوازم مدرسإية

شراء الكتب للمكتباتا



المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة 

 2017*  2017*  2017*  2017*  2017* Code budgétaire

مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة   مقـــــــــــــاطعة   NATURE DES DEPENSES مقـــــــــــــاطعة   الفقراتا الفصول الباب

العيــــــــــــــايدة  par تـــــــــــا بريكت   احصيـــــــــــــــن لمـــــــــــــريسة   بطـــــــــــــانة  Art. Chap.

2017المبالغ المرصودإة للمقاطعات   برسم السنة المالية     

رمز الميزانية

نوع المصاريف

                  40,000.00                      50,000.00                        60,000.00    13

14

15

16

20

21

22

                       -               120,000.00               50,000.00              170,000.00    

70

10

11

12

13

14

مصاريف تسيير المراكز الجتماعية والثقافية الخاصة بالمرأة    20,000.00                        100.00                           100,000.00                     100.00                         15

مصاريف تسيير دور حإضانة الطإفال    10,000.00                        100.00                           100.00                         16

200.00 100,000.00 200.00                         -                 30,000.00    
80

10

                        100.00                       10,000.00                      40,000.00                                   -                          10,000.00    11

                      5,000.00    12

13

                   10,000.00                       20,000.00                      15,000.00                      20,000.00                        50,000.00    
14

شراء كتب لمنح الجوائز

 شراء مواد غذائية للمدارس الداخلية

شراء الملبس والثواب للمدارس الداخلية

شراء عتاد صغير للمدارس الداخلية

 الصيانة والمحافظة

الصيانة والصلحا العتيادي للعتاد

الصيانة والصلحا العتيادي للبناياتا

60مجموع الفصل             Total de l'article 60

التكوين المهني

مراكز التكوين

المساهماتا في مصاريف تسيير مراكز التكوين الداري

المساهماتا في مصاريف تسيير معاهد التكوين التقني

مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين

مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة

70مجموع الفصل             Total de l'article 70

الثقافة والفنون الجميلة

 المكتبات

 شراء الكتب

الصيانة والصلحا العتيادي للعتاد والثاث

 الصيانة العتيادية للبناياتا

تسفير الكتب والسجلتا المختلفة



المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة 

 2017*  2017*  2017*  2017*  2017* Code budgétaire

مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة   مقـــــــــــــاطعة   NATURE DES DEPENSES مقـــــــــــــاطعة   الفقراتا الفصول الباب

العيــــــــــــــايدة  par تـــــــــــا بريكت   احصيـــــــــــــــن لمـــــــــــــريسة   بطـــــــــــــانة  Art. Chap.

2017المبالغ المرصودإة للمقاطعات   برسم السنة المالية     

رمز الميزانية

نوع المصاريف

40

                        100.00                      10,000.00                        10,000.00    

41

                        100.00                     160,000.00                      20,000.00                      10,000.00                        10,000.00    
42

83

            10,300.00    190,000.00 75,000.00            40,000.00    85,000.00

90

10

                 100,000.00                       20,000.00                      20,000.00    11

20

21

22

23

24

        100,000.00               20,000.00              20,000.00                            -                               -      

     1,280,600.00         1,880,000.00        1,655,200.00         1,820,000.00          1,805,000.00    

30

10

10

دإور الشباب

الصيانة والصلحإاتا العتيادية للعتاد

الصيانة العتيادية للبناياتا

80مجموع الفصل            Total de l'article 80

النشطة الدينية 

طقوس دإينية

 مصاريف الطقوس 

المقابر ومصالح دإفن الموات

شراء مواد البناء

الصيانة والصلحا العتيادي للمقابر

صوائر نقل المواتا

صوائر الغسل والدفن

90مجموع الفصل           Total de l'article 90

20مجموع الباب           Total du chapitre 20

مجال الشؤون التقنية

التعمير، السكن، والمحافظة عألى البيئة

السكن، المناطق الخضراء، الحدائق والمحافظة عألى البيئة



المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة 

 2017*  2017*  2017*  2017*  2017* Code budgétaire

مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة   مقـــــــــــــاطعة   NATURE DES DEPENSES مقـــــــــــــاطعة   الفقراتا الفصول الباب

العيــــــــــــــايدة  par تـــــــــــا بريكت   احصيـــــــــــــــن لمـــــــــــــريسة   بطـــــــــــــانة  Art. Chap.

2017المبالغ المرصودإة للمقاطعات   برسم السنة المالية     

رمز الميزانية

نوع المصاريف

                 350,000.00                     200,000.00                      60,000.00                    200,000.00                      200,000.00    11

                    10,000.00    12

                   42,600.00                       20,000.00                          5,000.00    13

                   40,000.00                       40,000.00                      30,000.00                      20,000.00                        30,000.00    17

18

20

                 380,000.00                     200,000.00                 1,000,000.00                 1,000,000.00                   1,800,000.00    21

              2,800,000.00                  2,692,700.00                 1,500,000.00                 1,560,000.00                   2,932,000.00    25

27

28

                   10,000.00                    150,000.00                    200,000.00                        10,000.00    29

30

31

                        100.00                      50,000.00                        10,000.00    32

     3,622,700.00         3,152,700.00        2,790,000.00         2,980,000.00          4,997,000.00     

20

10

11

12

13

شراء الشجار والغراس

شراء البذور والزهار للمغارس والمشاتل

شراء السإمدة

شراء عتاد صغير

شراء القواديس ومجامع المياه من الصلب

الصيانة والمحافظة عألى الممتلكات

الصيانة العتيادية للمناطإق الخضراء والحدائق والغاباتا

الصيانة العتيادية للطرقاتا

 صيانة البناياتا التقنية

 صيانة المخيماتا

صيانة المنشآتا الرياضية

صيانة منشآتا الماء الصالح للشرب

صيانة منشآتا النارة العمومية

صيانة منشآتا أخرى
10مجموع الفصل         Total de l'article 10

النارة العمومية

الصيانة والمحافظة

العناية والصلحا العتيادي لشبكاتا التوزيع ومنشآتا النارة

 الصيانة العتيادية لمنشآتا النارة العمومية

الصيانة العتيادية للمولداتا ومحطاتا التحويل



المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة  المقترحة  عأن سنة 

 2017*  2017*  2017*  2017*  2017* Code budgétaire

مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة  مقـــــــــــــاطعة   مقـــــــــــــاطعة   NATURE DES DEPENSES مقـــــــــــــاطعة   الفقراتا الفصول الباب

العيــــــــــــــايدة  par تـــــــــــا بريكت   احصيـــــــــــــــن لمـــــــــــــريسة   بطـــــــــــــانة  Art. Chap.

2017المبالغ المرصودإة للمقاطعات   برسم السنة المالية     

رمز الميزانية

نوع المصاريف

                         100.00    14

20

                        -                              -                             -                              -                       100.00    
30

10

المستحقاتا    250,000.00                      100,000.00                    100,000.00                    126,500.00                     30,000.00                    11

                   50,000.00                      20,000.00                      30,000.00                        50,000.00    12

           80,000.00             126,500.00            120,000.00            130,000.00             300,000.00    

     3,702,700.00         3,279,200.00        2,910,000.00         3,110,000.00          5,297,100.00    

60

النتائج 10

10

                        -                              -                             -                              -                               -      

                        -                              -                             -                              -      

نفقات التجهيز
شراء عأتادإ و اثاث المكتب    300,000.00             540,000.00            537,200.00            400,000.00             50,000.00           
المعلوماتي       200,000.00                      80,000.00                      60,000.00                      80,000.00               50,000.00                    العتادإ شراء

الخضراء       500,000.00                 المساحات تهيئة اعأادإة

                 300,000.00    

الزقة      200,000.00                    300,000.00                  تهيئة
السواق     100,000.00                  اقامة
الرياضية      100,000.00                  اقامةالملعأب

المجموع  العـــــــــــــــــــــــام    12,792,000.00           10,660,000.00          10,660,000.00          9,594,000.00             9,594,000.00         

شراء عتاد الصيانة

استهلكا النارة العمومية

20مجموع الفصل            Total de l'article 20

نقط الماء

الصيانة والمحافظة

شراء عتاد الصيانة

30مجموع الفصل         Total de l'article 30

30مجموع الباب         Total du chapitre 30

مجال إندماج النتائج

دفعاتا الفائض للجزء الثاني من الميزانية

10مجموع الفصل             Total de l'article 10

60مجموع الباب               Total du chapitre 60

المساحات       و العمومية الحدائق و المنتزهات اقامة
هكتار          عأن منها واحدة كل مساحة تقل التي  الخضراء



المغربية  المملكة
الداخلية  وزارة
سل  عمالة

سل  جماعة

حإصة التدبير و حإصة التنشيط من حإساب النفقاتا من المبالغ المرصودة للمقاطإعاتا

2016 2015 2014 2013 2012

التدبير  حصة التنشيط  حصة التدبير  حصة التنشيط  حصة التدبير  حصة التنشيط  حصة التدبير  حصة التنشيط  حصة التدبير  حصة التنشيط  حصة

لمريسة       1,193,800.00             3,806,200.00                           1,078,900.00                      3,921,100.00                       1,038,900.00                      3,961,100.00                     1,003,700.00                3,596,300.00                      1,630,200.00              8,769,800.00              مقاطعة

بطانة       1,090,000.00             3,010,000.00                           1,070,000.00                      3,030,000.00                       830,000.00                         3,270,000.00                     830,000.00                    2,940,000.00                      1,980,000.00              6,620,000.00              مقاطعة

احصين       1,190,000.00             3,810,000.00                           1,240,000.00                      3,760,000.00                       1,240,000.00                      3,760,000.00                     1,260,000.00                3,340,000.00                      1,640,300.00              8,759,700.00              مقاطعة

لعيايدة       875,600.00                3,224,400.00                           875,700.00                         3,224,300.00                       875,700.00                         3,224,300.00                     975,700.00                    2,794,300.00                      1,120,400.00              7,479,600.00              مقاطعة

تابريكت      1,120,000.00             4,680,000.00                           1,120,000.00                      4,680,000.00                       1,140,100.00                      4,659,900.00                     1,140,100.00                4,209,900.00                      2,115,000.00              9,985,000.00              مقاطعة

المجمــــــــوع     5,469,400.00             18,530,600.00                         5,384,600.00                      18,615,400.00                     5,124,700.00                      18,875,300.00                   5,209,500.00                16,880,500.00                    8,485,900.00              41,614,100.00           



R E C E T T E S 

المقبولةالمقترحة

لسنةلسنة

Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20172017

Section 0.3

20DOMAINE DES AFFAIRES SOCIALES

10Santé et hygiène publiques

30  Recettes des services rémunères

31Participation à la construction des égouts.                                              -                                              -      

32                                              -                                              -      

                                              -                                              -      

                                              -                                              -      

30

10Habitat et urbanisme.

الميزانية  المداخيل رمز أخرى نوع ملحظييييييييييييييات

0.3القسم     

الجتماعية   الشؤون مجال

العمومية    الوقاية و الصحة

خدمات   مقابل مداخيل

الحار      الماء أودية بناء في المساهمة

العذب      الماء مجاري بناء في المساهمة

Participation à la construction des  canalisations d'eau 
potable.

الفصل   10مجموع                      Total de l'article 10

الباب   20مجموع         Total du chapitre 20

التقنية   الشؤون مجال
DOMAINE DES AFFAIRES 

TECHNIQUES
والتعمير  السكنى

خدمات   مقابل مداخيل



R E C E T T E S 

المقبولةالمقترحة

لسنةلسنة

Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20172017

الميزانية  المداخيل رمز أخرى نوع ملحظييييييييييييييات

30 Recettes des services rémunères

31             1,000,000.00            1,000,000.00    

32Participation à la construction des chaussées.                      100.00                      100.00    

33Participation à la construction des trottoirs et caniveaux.                      100.00                      100.00    

             1,000,200.00            1,000,200.00    

             1,000,200.00            1,000,200.00    

40DOMAINE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

10Commerce et industrie

10Recettes Fiscales

11Taxe sur la vente de produits forestiers                              -                                -      

20Recettes Patrimoniales                              -                                -      

العامة                     للطرق المجاورة العقارات أرباب مساهمة
وتهيئتها    تجهيزها نفقات في

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

الطرق    بناء في المساهمة

الرصفة    بناء في المساهمة

الفصل   10مجموع                        Total de l'article 10

الباب   30مجموع            Total du chapitre 30

القتصادية   الشؤون مجال

والصناعة  التجارة

ضريبية  مداخيل

الغابوي      المنتوج بيع على المفروض الرسم

الملك   مداخيل

المبنية   العقارات بيع



R E C E T T E S 

المقبولةالمقترحة

لسنةلسنة

Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20172017

الميزانية  المداخيل رمز أخرى نوع ملحظييييييييييييييات

21Vente d'immeubles bâtis.                      100.00                      100.00    

22Vente de terrains non bâtis.                      100.00                      100.00    

23Vente de terrains bâtis.                      100.00                      100.00    

24                      100.00                      100.00    

                      400.00                      400.00    

                      400.00                      400.00    

50DOMAINE DE SOUTIEN ET DE  

CONSOLIDATION DES RESULTATS.

10Excédents et soldes.

10Excédents de recettes du budget principal.

37,498,917.0037,498,917.00

11Excédents de la première partie.

12Excédents de l'année précédente.

المبنية    الغير الراضي بيع

المبنية   الراضي بيع

العامة       الطرق بقايا من المتخلفة الراضي بيع

Vente de terrains provenant du délaisse des voies 
publiques.

الفصل   10مجموع                           Total de l'article 10

الباب    40مجموع               Total du chapitre 40 

النتائج   دعم مجال

المالية  الفوائض

الميزانية   مداخيل فوائض

الميزانية      من الول الجزء مداخيل فائض

المنصرمة    السنة مداخيل فائض



R E C E T T E S 

المقبولةالمقترحة

لسنةلسنة

Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20172017

الميزانية  المداخيل رمز أخرى نوع ملحظييييييييييييييات

20Excédents de recettes des budgets annexes.

30Soldes des comptes spéciaux.

31Soldes des comptes d'affectation spéciale.

32

37,498,917.0037,498,917.00

إمدادات

20Subventions

10Dotations spéciales d'investissement (TVA).

20

30Subvention du fond de péréquation et de développement régional

الملحقة    الميزانيات مداخيل فائض

الخصوصية   الحسابات فوائض

خصوصية      لمور المرصودة المبالغ حسابات فوائض

المرصودة      المبالغ من النفقات حسابات فوائض

Excédents non consommés des comptes de dépenses sur 
dotations.

الفصل   10مجموع                    Total de l'article 10

القيمة      على الضريبة من خصوصية منحات

والتجهيز     الستثمار لجل المضافة

المحولة     التحملت مقابل الدولة إمدادات

Subvention de l'Etat relative aux charges 
transférées

الجهوية     والتنمية الموازنة صندوق إمدادات

الفصل   20مجموع                     Total de l'article 20

المساهمة  أموال



R E C E T T E S 

المقبولةالمقترحة

لسنةلسنة

Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20172017

الميزانية  المداخيل رمز أخرى نوع ملحظييييييييييييييات

30Fonds de concours et participation.

10

11Participation des départements ministériels

12Participation des offices et  établissements publics.

13Participation  des collectivités locales.

20Autres participations

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

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

30Fonds de concours (dons et legs).

الهبات

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

الوصايا

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

العمومية    والمؤسسات الدارات مساهمة

Participation des administrations , des 
établissements publics et des collectivités locales.

الوزارات  مساهمة

العمومية    والمؤسسات المكاتب مساهمة

والوصايا  الهبات

30مجموع الفصل                             Total de l'article 30



R E C E T T E S 

المقبولةالمقترحة

لسنةلسنة

Code budgétaireProposéeAdmise

NATURES DES RECETTESpourpourالفقرةالفصلالباب

ChapArtPara20172017

الميزانية  المداخيل رمز أخرى نوع ملحظييييييييييييييات

القروض

40Emprunts

10Produits des emprunts FEC.

20Produits des autres emprunts.

37,498,917.0037,498,917.000.00

           38,499,517.00          38,499,517.00                                -      

المحلية      الجماعات تجهيز صندوق قروض متحصل

أخرى   قروض متحصل

الفصل   40مجموع                       Total de l'article 40

الباب   50مجموع                 Total du chapitre 50

القسم   03مجموع            Total de la section 03



D E P E N S E S
المقبولةالمقترحة

ملحظييييييييييياتلسنة

Code budgétaireProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20172017الفقراتالفصولالبواب

Chap.Art.Para.

Section 0.4

10ADMINISTRATION GENERALE

10Action commune

11Patrimoine immobilier

القتناءات
10Acquisitions

الراضي
11Terrains 

البنايات
12Bâtiments

13Logements

14Droits et taxes liés aux acquisitions immobilières

20Constructions

21Etudes et assistance techniques

المصضضضضضاريضضضضضضضضضف 

المييزيانيية  سنة رمزي  عن
المصاريف  نوع

0.4القسم 

العامة  الدارة

المشترك  النشاط

العقارية  الممتلكات

للسكنى  مباني

العقارات     بشراء المرتبطة والرسوم  الحقوق

البناءات 

التقنية   والمساعدة الدراسات

الباب   10مجموع                        Total du chapitre 10



D E P E N S E S
المقبولةالمقترحة

ملحظييييييييييياتلسنة

Code budgétaireProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20172017الفقراتالفصولالبواب

Chap.Art.Para.

المصضضضضضاريضضضضضضضضضف 

المييزيانيية  سنة رمزي  عن
المصاريف  نوع

22Construction de bâtiments

23Construction de logements

24Construction  de mûrs de clôture

25Droits et taxes liés aux constructions

30

31Terrains

32Logements

البنايات
33Bâtiments

12Patrimoine mobilier

القتناءات
10Acquisitions

البنايات  تشييد

للسكن   مباني  تشييد

وسياجات   أسوار بناء

بالبناءات    المرتبطة والرسوم الحقوق

للصيانة    الكبرى والشغال الصلحات

Aménagement et gros travaux de 
maintenance

 الراضي

للسكنى  مباني

الفصل   11مجميييوع                         Total de l'article 11
الباب   10مجموع                        Total du chapitre 10

المنقولة  الممتلكات

النارية    والدراجات الدراجات السيارات



D E P E N S E S
المقبولةالمقترحة

ملحظييييييييييياتلسنة

Code budgétaireProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20172017الفقراتالفصولالبواب

Chap.Art.Para.

المصضضضضضاريضضضضضضضضضف 

المييزيانيية  سنة رمزي  عن
المصاريف  نوع

11Véhicules, motocycles , cycles et engins

12Matériel et mobilier de bureau

13Matériel technique

14Matériel informatique

15Matériel électrique et électronique

16Matériel des fêtes et de pavoisement

17Matériel de signalisation

20Grosses réparations

21Véhicules, motocycles, cycles et engins

المكتب   وأثات عتاد

التقني  العتاد

المعلوماتي  العتاد

واللكتروني   الكهربائي العتاد

والحفلت   التزيين عتاد

الشارات  عتاد

الباب   10مجموع                        Total du chapitre 10

كبرى  إصلحات

والليات     النارية والدراجات والدراجات السيارات

التقني  العتاد



D E P E N S E S
المقبولةالمقترحة

ملحظييييييييييياتلسنة

Code budgétaireProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20172017الفقراتالفصولالبواب

Chap.Art.Para.

المصضضضضضاريضضضضضضضضضف 

الميزانية  سنة رمز  عن
المصاريف  نوع

22Matériel technique

23Matériel informatique

24Matériel électrique et électronique

13Projets integrés
11

سضضضضضضل      ينة لمد الحضرية التهيئة 2,000,000.002,000,000.00اشغضضضضضضضضضضال

12

141,000,000.001,000,000.00

3,000,000.003,000,000.00

المعلوماتي  العتاد

واللكتروني   الكهربائي العتاد

الفصل   12مجميييوع                                Total de 
l'article 12

متكاملة  مشاريع

جودة  (      مراقبة و والتتبضضع الضدراسات متكامل مشروع

متكامل  .…………………………………مشروع

(        ) للسقوط  اليلة الدور صيانة و الهدم اشغال متكامل مشروع

الفصل   13مجميييوع                            Total de l'article 
13



D E P E N S E S
المقبولةالمقترحة

ملحظييييييييييياتلسنة

Code budgétaireProposés pourAdmis pour OBSERVATIONS

NATURE DES DEPENSES20172017الفقراتالفصولالبواب

Chap.Art.Para.

المصضضضضضاريضضضضضضضضضف 

الميزانية  سنة رمز  عن
المصاريف  نوع

1411Dépenses diverses
12……………………………………………
32600,000.00600,000.00
النضضضضضضضضضضضافضضضضضضضضضضضضورات 33 303,698.00303,698.00اصضضضضضضضضضضضضضضضلح

903,698.00903,698.00
20

القضضضضضضضضضضضضضروض  10 تضضضضضضضضأديةرأسمضضضضضضضال
11amortissement en capiatal de l'emprunt 33,795,819.0033,795,819.00

33,795,819.0033,795,819.00
37,699,517.0037,699,517.00

3022

10Eau potable

11Adduction d'eau potable

12Aménagement des points d'eau publiques
البضضضضضضار   15 تجهيضضضضضضضضضضضضضضضضضضز و حفضضضضضضضضضر

Forage et equipement  des puits800,000.00800,000.00
800,000.00800,000.00
800,000.00800,000.00

   38,499,517.00                     38,499,517.00    

( بضضضضاضضلمدرضات       اضضلرضاضجضلين لضضضحماية حديديضهض حوضاضجز اشغضاضلاقاضمة )

الفصل   14مجميييوع                           Total de l'article 
14

الفصل   20مجميييوع               Total de l'article 20

الباب   10مجموع         Total du chapitre 10

الماء    شبكة وصيانة بناء

Construction et maintenance du réseau 
d'eau
للشرب   الصالح الماء

للشرب    الصالح الماء جلب

العمومي    الماء نقط إصلح

الفصل   22مجميييوع          Total de l'article 22

الباب   30مجموع          Total du chapitre 30

القسم   04مجموع    Total de la section 0.4



SITUATION FINANCIERE 
BUDGET 2017

1/ BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A/ RECETTES 

                            PREVISIONS                                                                578,546,361.00    
                           REALISATIONS 

TAUX DE REALISATION 73.26%

DONT TVA :                                                                174,815,328.00    

TAUX DE REALISATION 41.24%

A/ LES DEPENSES

                            PREVISIONS                                                                578,546,361.00    

                           REALISATIONS                                                                392,471,385.41    

TAUX 67.83%

REPARTIE COMME SUIT :

DOMAINE D'ADMINISTRATION 

DOMAINE DES AFFAIRES SOCIALES

DOMAINE DES AFFAIRES TECHNIQUES

DOMAINE DES AFFAIRES ECONOMIQUE

DOMAINE DE SOUTIEN

2/ BUDGET D'EQUIPEMENT 

TOTAL DES DISPONIBILITES  296 632 364,63  

TOTAL DES PAIEMENT  46 576 250,23  

TAUX 15.70%

 423 856 819.31 

157 919 474,94 

4 039 681,86 
36 422 634,90

156 590 676,71 

DOMAINE DE CONSOLIDATION DE 
RESULTATS 37 498 917,00 
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