
المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخلية
مداخيل الجزء الول عمالة سل

جماعة سل 

 الباب  الفصل  الفقرة 

1110101,600,000.00 926,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 

301010

3110101,223,650.00 721,900.00 1,600,000.00 1,600,000.00 

302010

31201065,000.00 63,570.00 75,000.00 75,000.00 

32201030,000.00 2,810.00 100.00 100.00 

332010100.00 100.00 100.00 

332010

203010

213010100.00 50,000.00 50,000.00 

223010

 100.00 100.00 2230101,000.00منتوج بيع الفواكه و النبات و الزهور و الحطب 

233010500,000.00 461,140.00 800,000.00 800,000.00 

243010500,000.00 500,000.00 500,000.00 

104010

11401010,000.00 10,683.71 10,000.00 10,000.00 

124010

134010

2016ميزانية التسيير للسنة المالية  

 نوع المداخيل 

التقديرات المقبولة
بالميزانية برسم سنة

2015

المداخيل المقبوضة 
الى غاية

30/09/2015

المقترحة برسم سنة
2016

المقبوله برسم سنة
2016

0.1القسم    

 مجال الادارة  العامة

 الحالة المدنية وتصديق المضاء

 مداخيل ضريبية
رسم تصديق المضاء والهشهاد بالتطابق

مداخيل مقابل خدمات

رسوم الحالة المدنية

ترخيصات اادارية
مداخيل مقابل خدمات

ترقيم العقارات

تسجيل بيع البهائم

صوائر أبحاث المنافع والمضار

صوائر أبحاث المنافع والمضار

منتوج المبيعات
مداخيل المل�ك

منتوج بيع أثاث وأدوات ومواد استغني عنها

منتوج بيع الفواكه والنبات والزهور والحطب

منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة

منتوج بيع الحيوانات والهشياء المحجوزة والتي
 لم تحسب داخل الاجال المحددة

منتوجات أخرى
مداخيل ضريبية

المتحصل من الدعائر الجبائية والتراضي
فيما يتعلق بالضرائب

الرسم المضاف إلى الرسم على عقود التأمين

الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على
 رخصة الصيد في البحر



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخلية
مداخيل الجزء الول عمالة سل

جماعة سل 

 الباب  الفصل  الفقرة 

2016ميزانية التسيير للسنة المالية  

 نوع المداخيل 

التقديرات المقبولة
بالميزانية برسم سنة

2015

المداخيل المقبوضة 
الى غاية

30/09/2015

المقترحة برسم سنة
2016

المقبوله برسم سنة
2016

14401050,000.00 50,000.00 50,000.00 

304010

31401030,000.00 16,810.48 30,000.00 30,000.00 

324010500,000.00 373,095.00 500,000.00 500,000.00 

334010استراجاع صوائر النقل بواسطة اللة الرافعة

344010منتوج الغرامة الناتجة عن عملية وضع الكعب للسيارات

105010279,223,000.00 235,519,164.00 262,223,000.00 262,223,000.00 

205010

305010

             283,732,850.00              238,095,173.19                  267,938,300.00                  267,938,300.00    

201020

211020

221020

301020

311020100.00 100.00 100.00 

321020

331020

341020

351020

361020100,000.00 100,000.00 100,000.00 

 25,000.00 25,000.00 9,930.00 37102025,000.00منتوج مستودع الموات

النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العمومية

مداخيل مقابل خدمات

اقتطاع من المداخيل المحققة لفائدة الغير

رسم المحجز

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

حصة من منتوج الضريبة على الشركات

حصة من منتوج الضريبة العامة على الدخل

 Total du chapitre       10مجموع الباب         

مجال الشؤون الجتماعية

النظافة والصحة العمومية

مداخيل المل�ك
حق المتياز في استغلل مراحيض سوق

 الجملة للخضر والفواكه
حق المتياز في مصلحة سيارة السعاف الجماعية

مداخيل مقابل خدمات
استراجاع صوائر النقل بواسطة سيارة السعاف

مدخول مصلحة إفراغ حفرات المراحيض وتنظيف القنوات

التصال بشبكة الماء الحار

التصال بشبكة الماء الصالح للشرب

استراجاع صوائر التنظيف

مايؤدى للجماعة لاجل أهشغال متعلقة بالصحة
أو المن العام أاجرتها  العمومية على نفقة ملكين قاصرين

التعليم، الفن والثقافة



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخلية
مداخيل الجزء الول عمالة سل

جماعة سل 

 الباب  الفصل  الفقرة 

2016ميزانية التسيير للسنة المالية  

 نوع المداخيل 

التقديرات المقبولة
بالميزانية برسم سنة

2015

المداخيل المقبوضة 
الى غاية

30/09/2015

المقترحة برسم سنة
2016

المقبوله برسم سنة
2016

102020

112020100.00 100.00 100.00 

302020

312020

322020

103020

113020200,000.00 107,393.05 200,000.00 200,000.00 

123020100.00 100.00 100.00 

133020

203020

21302050,000.00 71,000.00 200,000.00 200,000.00 

223020200,000.00 100,000.00 100,000.00 

233020

243020

253020

263020منتوج استغلل الشواطئ

                    575,300.00                     188,323.05                         625,300.00                         625,300.00    

101030

111030400,000.00 159,354.69 400,000.00 400,000.00 

 2,000,000.00 2,000,000.00 920,591.39 1810302,000,000.00رسم السكن

1210301,000,000.00 529,149.16 1,000,000.00 1,000,000.00 

131030

مداخيل ضريبية

الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة

مداخيل مقابل خدمات

مدخول المعهد الجماعي للفنون الجميلة

مدخول الخزانة الجماعية

السياحة، الراحة والترفيه
مداخيل ضريبية

الرسم المفروض على القامة في  المؤسسات السياحية

الضريبة المفروضة على الملهي

……الرسم المفروض على تداكر دخول المهراجانات

مداخيل المل�ك

محصول استغلل الملعب الرياضية

مدخول استغلل المسابح

وااجبات الدخول إلى المتاحف الجماعية

وااجبات الدخول إلى المسارح الجماعية

منتوج المخيمات

 Total du chapitre    20مجموع الباب            

مجال الشؤون التقنية

السكنى والتعمير
مداخيل ضريبية

 taxe  urbaine  ضريبة المباني 

ضريبة الصيانة المفروضة على المل�ك
 الخاضعة لضريبة المباني

الرسم الضافي إلى ضريبة الصيانة



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخلية
مداخيل الجزء الول عمالة سل

جماعة سل 

 الباب  الفصل  الفقرة 

2016ميزانية التسيير للسنة المالية  

 نوع المداخيل 

التقديرات المقبولة
بالميزانية برسم سنة

2015

المداخيل المقبوضة 
الى غاية

30/09/2015

المقترحة برسم سنة
2016

المقبوله برسم سنة
2016

 91,500,000.00 91,500,000.00 70,227,436.21 19103084,000,000.00رسم الخدمات الجماعية 

 22,000,000.00 22,000,000.00 19,108,357.36 14103018,000,000.00الضريبة على الراضي الحضرية الغير المبنية 

15103021,000,000.00 17,806,039.95 22,000,000.00 22,000,000.00 

1610304,000,000.00 1,959,860.66 3,000,000.00 3,000,000.00 

 100.00 100.00 2,406.00 20103010,000.00حصة من منتوج الرسم على الخدمات الجماعية 

211030

2210304,000,000.00 3,040,176.50 4,000,000.00 4,000,000.00 

23103050,000.00 14,791.00 50,000.00 50,000.00 

241030

251030

    

102030

1120301,000,000.00 131,368.27 3,000,000.00 3,000,000.00 

202030

212030

222030

232030

302030

31203020,000.00 20,000.00 20,000.00 

322030100.00 100.00 

 35,000.00 35,000.00 18,520.00 33203035,000.00منتوج مصلحة نقل الموات

             135,515,000.00              113,918,051.19                  149,005,200.00                  149,005,200.00    

101040

الضريبة على عمليات البناء

الضريبة على عمليات تجزئة الراضي

الرسم المفروض على البروزات إلى المل�ك  الجماعية العامة
  لرغراض البناء

الرسم المفروض على هشغل المل�ك الجماعية  العامة مؤقتا
لرغراض ترتبط بالبناء

منتوج كراء بنايات للسكنى

منتوج استغلل البنايات

محصولت أخرى للعقارات

المحافظة على البيئة
مداخيل ضريبية

الرسم المترتب على إتل ف الطرق

مداخيل المل�ك
حق المتياز في نقل الموات

حق المتياز في استغلل معمل تكرير الزبال المنزلية

حق المتياز في مصلحة مراقبة تفريغ الزبال

مداخيل مقابل خدمات

مدخول المقابر ودفن الموات

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

 Total du chapitre        30  مجموع الباب     

مجال الشؤون التقتصاادية

التجارة والصناعة

مداخيل ضريبية



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخلية
مداخيل الجزء الول عمالة سل

جماعة سل 

 الباب  الفصل  الفقرة 

2016ميزانية التسيير للسنة المالية  

 نوع المداخيل 

التقديرات المقبولة
بالميزانية برسم سنة

2015

المداخيل المقبوضة 
الى غاية

30/09/2015

المقترحة برسم سنة
2016

المقبوله برسم سنة
2016

1110402,300,000.00 1,467,926.98 3,000,000.00 3,000,000.00 

121040100.00 2,700.00 100.00 100.00 

131040100.00 100.00 

141040

151040300,000.00 100.00 100.00 

161040400,000.00 55,970.57 400,000.00 400,000.00 

171040

 1,500,000.00 1,500,000.00 942,827.40 1810401,500,000.00ضريبة الدبح

2310403,000.00 100.00 100.00 

 54,000,000.00 54,000,000.00 44,931,635.09 25104033,000,000.00رسم المهني 

201040

211040300,000.00 97,345.00 200,000.00 200,000.00 

221040100.00 285,595.00 100.00 100.00 

231040100.00 92,790.00 100.00 100.00 

241040300,000.00 170,724.00 300,000.00 300,000.00 

261040400,000.00 422,668.96 500,000.00 500,000.00 

2710403,300,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

301040100,000.00 1,034,419.45 100,000.00 100,000.00 

311040

321040

331040

341040

351040

361040

الضريبة على محال بيع المشروبات

الرسم المترتب على السماح بإرغلق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبل
ه

الرسم المفروض على الباعة  الجائلين المأذون 
لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة

الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة

الرسم المفروض على  استخراج مواد المقالع

 impot des patentes   ضريبة التجارة

ضريبة التجارة على السواق القروية

الرسم الضافي المفروض على طبع الزرابي

مداخيل المل�ك
 وااجبات مقبوضة في السواق وساحات البيع العمومية

وااجبات أسواق البهائم

وااجبات الوقوف والدخول إلى السواق السبوعية

وااجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي

منتوج كراء محلت تجارية أو مخصصة ? لمزاولة نشاط مهن
ي

منتوج إيجار السواق الجماعية

منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة

منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الكرية

امتياز المرافق الجماعية

حق المتياز في توزيع الماء العذب

حق المتياز في توزيع الطاقة

حق المتياز في استغلل المشارب والحانات البلدية

محاصيل امتيازات أخرى



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخلية
مداخيل الجزء الول عمالة سل

جماعة سل 

 الباب  الفصل  الفقرة 

2016ميزانية التسيير للسنة المالية  

 نوع المداخيل 

التقديرات المقبولة
بالميزانية برسم سنة

2015

المداخيل المقبوضة 
الى غاية

30/09/2015

المقترحة برسم سنة
2016

المقبوله برسم سنة
2016

 100.00 100.00 361040100.00محاصيل امتيازات أخرى

3710408,000,000.00 7,534,612.86 9,000,000.00 9,000,000.00 

3810408,000,000.00 5,622,776.37 7,000,000.00 7,000,000.00 

391040

 100.00 401040100.00رسوم على الطرق

301040

311040

321040

331040

 100.00 100.00 529.61 311040200.00رسم قلع الحيوانات الميتة 

341040100.00 100.00 100.00 

351040200,000.00 98,689.00 150,000.00 150,000.00 

361040400,000.00 346,277.70 400,000.00 400,000.00 

371040100,000.00 39,427.00 100,000.00 100,000.00 

381040

3810403,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

39104027,000,000.00 18,115,708.80 27,000,000.00 27,000,000.00 

401040500,000.00 100.00 100.00 

411040100,000.00 40,551.00 60,000.00 60,000.00 

421040100.00 100.00 100.00 

 100.00 100.00 42,677.00 451040200,000.00رسوم لحوم السواق

102040

11204010,000.00 750.00 10,000.00 10,000.00 

الرسم المفروض على هشغل المل�ك الجماعية العامة مؤقتا
 لرغراض   اجارية أو صناعية أو مهنية

الرسم المفروض على هشغل المل�ك الجماعية
 مؤقتا بمنقولت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال  أو صناعي

منتوج استغلل الراضي الفلحيةة أو مهنية تجارية

مداخيل مقابل خدمات

رسوم قلع الحيوانات الميتة

رسوم إيغار الخنازير والحشاء

التزويد بالسلح والعدة

الرسم المفروض على فحص لحوم الذبح الستثنائي

رسوم مغسل المعاء

رسوم التبريد

رسوم الربط بالسطبل

حقوق السمسرة

حقوق السمسرة

الرسوم المفروضة على مداخيل وكلء البيع 
بالجملة للخضر والفواكه

الرسوم المفروضة على مداخيل وكلء أسواق السمك

الرسوم المفروضة على أسواق الجلود

منتوج الموازين العمومية وضريبة الوزن والكيل

مداخيل ضريبية

الرسم المفروض على استغلل رخص سيارات  الاجرة وحافلت النقل العام للمسافرين



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخلية
مداخيل الجزء الول عمالة سل

جماعة سل 

 الباب  الفصل  الفقرة 

2016ميزانية التسيير للسنة المالية  

 نوع المداخيل 

التقديرات المقبولة
بالميزانية برسم سنة

2015

المداخيل المقبوضة 
الى غاية

30/09/2015

المقترحة برسم سنة
2016

المقبوله برسم سنة
2016

122040100.00 100.00 100.00 

132040

142040

152040

 200,000.00 200,000.00 53,553.70 162040200,000.00الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين 

202040

212040

222040

322040300,000.00 500,000.00 500,000.00 

332040150,000.00 73,326.05 150,000.00 150,000.00 

342040600,000.00 501,436.20 600,000.00 600,000.00 

               90,663,900.00                81,974,917.74                  108,171,400.00                  108,171,400.00    

1010506,000,000.00 4,712,709.42 5,000,000.00 5,000,000.00 

201050

104050

 100.00 100.00 204050100.00اندارات مرسمة

304050

4040505,000,000.00 1,379,108.22 2,804,124.00 2,804,124.00 

               11,000,100.00                  6,091,817.64                      7,804,224.00                      7,804,224.00    

10106013,340,716.64 

الضريبة المفروضة على الدرااجات البخارية التي 
 سنتمتر مكعب125يكون حجم اسطواناتها يساوي أو يفوق 

الرسم المفروض على رخص السياقة

الرسم المفروض على فحص السيارات التي يزيد

الرسم الضافي إلى الرسم السنوي الخاص بالسيارات

مداخيل المل�ك
حق المتياز في النقل الحضري

حق المتياز في نقل اللحوم

منتوج محطات وقوف الدرااجات والسيارات

وااجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة
للنقل العمومي للمسافرين

نقل اللحوم

 Total du chapitre      40    مجموع الباب       

 مجال الدعم 

منتواجات مالية
منتوج فائدة الموال المودعة بالخزينة

منتوج الرباح

مداخيل طارئة
هبات ووصايا لتشتمل على تحملت

مداخيل مختلفة وطارئة

مداخيل مختلفة وطارئة

 Total du chapitre          50مجموع الباب     

مجال تدعيم النتائج

مداخيل لفائدة الغير
مدفوع الجزء الثاني من الميزانية



المملكة المغربية

ميزانية التسييروزارة الداخلية
مداخيل الجزء الول عمالة سل

جماعة سل 

 الباب  الفصل  الفقرة 

2016ميزانية التسيير للسنة المالية  

 نوع المداخيل 

التقديرات المقبولة
بالميزانية برسم سنة

2015

المداخيل المقبوضة 
الى غاية

30/09/2015

المقترحة برسم سنة
2016

المقبوله برسم سنة
2016

201060

301060

401060

                                   -                  13,340,716.64                                       -                                         -      

Total de la section 01             521,487,150.00              453,608,999.45                  533,544,424.00                  533,544,424.00    

استراجاع القساط السنوية  من القتراضات المضمونة

مداخيل لفائدة الجماعات المحلية

مداخيل لفائدة أهشخاص أخرى

 Total du chapitre        60مجموع الباب       



Dépenses de fonctionnement
رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

10

1010

101010

###101011377,400.00377,400.00377,400.00

###10101210,000.0010,000.0010,000.00

###10101350,000.0050,000.0050,000.00

###10101410,000.0010,000.0010,000.00

###10101550,000.0050,000.0050,000.00

###101016120,000.00120,000.00120,000.00
101020

###101021150,000.00100,000.00100,000.00

200,000.00200,000.00200,000.00اكتراء عتــاد الحفلت101022

###101023100,000.00100,000.00100,000.00

###101024450,000.00400,000.00400,000.00

###101025100.00100.00100.00

101030

10,000.0010,000.0010,000.00المساهمة في مصاريف  التوأمة بين المدن###101031

20,000.0010,000.0010,000.00المساهمة في تنظيم المدن العربية###101032

100.00100.00100.00المساهمة في تنظيم اتحاد المدن العربية###101033
1010

15,000.0010,000.0010,000.00المساهمة في تنظيم اتحاد المدن الفريقية###101034

1010

###101035100.00100.00100.00

101040

###101041100.00100.00100.00

###101042100.00100.00100.00

###101043100.00100.00100.00

###101044100.00100.00100.00

    (مصاريف  التسيير)2016الميزانية برسم السنة المالية  

رمز الميزانية

نوع المصاريف

0.2القسم     
الادارة العامة
أنشطة المجلس

تعويضات ممثلة للمصاريف

تعويضات 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 العيااد الوطنية والحتفالت الرسمية

هشراء عتاد صغير للتزيين

هشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز

مصاريف القامة والطعام والستقبال

مصاريف النشاط الثقافي والفني

المساهمة في مصاريف المنظمات الدولية

المساهمة في اجمعية المنتخبين المحليين

مصاريف التوأمة

مصاريف النقل داخل المملكة

مصاريف النقل بالخارج

مصاريف المهمة بالخارج

 مصاريف القامة والطعام والستقبال



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###101045100.00100.00100.00

101050

###10105115,000.0050,000.0050,000.00

###1010525,000.005,000.005,000.00

###1010535,000.005,000.005,000.00

###10105410,000.0010,000.0010,000.00

100.00100.00100.00اهشترا�ك في هشبكات الماء والكهرباء###101055

101060

###10106115,000.0015,000.0015,000.00

###6220,000.0020,000.0020,000.00
1010

###10106310,000.0010,000.0010,000.00

###10106410,000.00100,000.00100,000.00

###10106510,000.0010,000.0010,000.00

###10106610,000.0010,000.0010,000.00

100.00100.00100.00التعويضات###101067

###10106810,000.0010,000.0010,000.00

1020

102010

###102011145,590,640.00145,000,000.00145,000,000.00

0.000.000.00الاجور والتعويضات للموظفين المؤقتين###102012

###102013

###102014500,000.00300,000.00300,000.00

###102015

102020

###102021500,000.00300,000.00300,000.00

هشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز

إشتراكات ووثائق
اهشترا�ك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلت

اهشترا�ك في وكالت النباء

اهشترا�ك في هشبكات النباء

هشراء وثائق مختلفة

تنظيم الندوات والمناظرات والتداريب
مصاريف الستقبال

مصاريف اليواء والطعام

 مصاريف النقل

لوازم ومطبوعات

كراء العتاد التعليمي

 مصاريف التعاب

مصاريف التنشيط

النشطة المتعلقة بتسيير الموظفين

الرواتب الساسية

الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومتلئمهم

أاجور الخاضعين للخدمة المدنية

أاجور العوان العرضيين

 أاجور ورواتب المتطوعين في إطار الخدمة الوطنية النشيطة

تعويضات مختلفة

تعويضات عن الهشغال الضافية



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###1020225,000.005,000.005,000.00

###102023

###1020246,000,000.006,000,000.006,000,000.00

102030

###10203115,241,910.0014,500,000.0014,500,000.00

###10203220,000.0030,000.0030,000.00

###1020333,639,770.003,350,000.003,350,000.00

###10203430,000.0030,000.0030,000.00

###1020350.000.000.00

600,000.00500,000.00500,000.00لباس العوان و المستخدمين###102038

102040

###10204115,000.0015,000.0015,000.00

###10204220,000.0020,000.0020,000.00

###10204310,000.0010,000.0010,000.00

###102044100.00100.00100.00

الكتراء103010
###1030112,000,000.002,100,000.002,100,000.00

###103012

###103013

###1030142,500,000.001,500,000.001,500,000.00

###103015

103020

###103021600,000.00500,000.00500,000.00

تعويضات عن الصندوق

تلف السندات

التعويضات عن الهشغال الشاقة والموسخة

تغطية وفوائد إجتماعية

مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد

المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

 المساهمات في منظمات الحتياط الاجتماعي

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 الخرى

اكتراء بنايات إدارية

اكتراء دور للسكنى

 اكتراء أراضي

اكتراء آليات النقل وآليات أخرى

اكتراء عتاد معلوماتي

العناية والمحافظة على البنايات والعتااد التقني

الصيانة والمحافظة على البنايات الدارية



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###103022

###103023150,000.00150,000.00150,000.00

###103024150,000.00150,000.00150,000.00

###103025100.00100.00100.00

###103026

103030

###1030311,200,000.001,000,000.001,000,000.00

###103032500,000.00400,000.00400,000.00

###103033100,000.00100,000.00100,000.00

103040

###1030416,000,000.004,000,000.004,000,000.00

###103042600,000.00400,000.00400,000.00

###1030431,500,000.001,500,000.001,500,000.00

###1030441,250,000.001,200,000.001,200,000.00

###103045200,000.00150,000.00150,000.00

103050

###103051100,000.0050,000.0050,000.00

###103052150,000.0050,000.0050,000.00

###10305320,000.0020,000.0020,000.00

###103054100,000.0050,000.0050,000.00

###103055100.00100.00100.00

###103056500,000.00400,000.00400,000.00

###10305720,000.0020,000.0020,000.00

###10305820,000.00120,000.00120,000.00

الصيانة العتيادية لدور السكني

الصيانة والصلح العتيادي للعتاد المعلوماتي

الصيانة العتيادية لعتاد وأثات المكاتب

الصيانة العتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء

الصيانة العتيادية للعتاد التقني

لوازم ومطبوعات

 لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات

لوازم العتاد التقني والمعلوماتي

لوازم ومنتواجات النشر

 مرأب السيارات والليات

 هشراء الوقود والزيوت

قطع الغيار والطارات المطاطية للسيارات والليات

صيانة وإصلح السيارات والليات

 مصاريف تأمين السيارات والليات

الضريبة الخاصة على السيارات

موااد البناء

هشراء المواد الخام من المقالع

هشراء السمنت والرصفة والزليج

هشراء الخشب

هشراءمواد حديدية وقوادس واجامع المياه

 هشراء الزاجاج

هشراء الصبارغة

هشراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص

هشراء العتاد الكهربائي الصغير



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###103059

###10306020,000.0020,000.0020,000.00

###10306120,000.0020,000.0020,000.00

20,000.0020,000.0020,000.00هشراء الاجر103062

موااد حفظ الصحة103060

50,000.0050,000.0050,000.00هشراء مواد الصيانة المنزلية###103061

80,000.0080,000.0080,000.00هشراء المواد المطهرة###103062

100.00100.00100.00هشراء المواد البلستيكية###103063

103070

###1030715,000.005,000.005,000.00

###10307260,000.00100.00100.00

###10307330,000.0030,000.0030,000.00

###10307440,000.0040,000.0040,000.00

###103075120,000.00120,000.00120,000.00

103080

###103081100.00100.00100.00

###103082300,000.00300,000.00300,000.00

###103083240,000.00240,000.00240,000.00

100.00100.00100.00مصاريف الدراسات التقنية والتحاليل###103084

103090

###103091900,000.00800,000.00800,000.00

هشراء الزفت

 هشراء الجير

هشراء الطوب

المدابح والمحااجز

مصاريف تغدية الحيوانات وإسرااجها

هشراء السلح والدخيرة

هشراء مداد طبع اللحوم

هشراء مواد التشحيم

صيانة وتجديد العتاد الصغير

ادراسات ، أبحاث وأتعاب

دراسات عامة

 أتعاب

مصاريف تهييء لوائح أاجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى

مصاريف أخرى للادارة العامة

مستحقات استهل�ك الكهرباء



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###103092900,000.00800,000.00800,000.00

###103093

###103094700,000.00700,000.00700,000.00

###103095100,000.00150,000.00150,000.00

###103096600,000.00600,000.00600,000.00

40,000.0010,000.0010,000.00العلنات###103097

###103098150,000.00200,000.00200,000.00

###10309950,000.0050,000.0050,000.00
1050

###10

###10501128,132,390.0039,716,739.0039,716,739.00

20

21

                     224,073,710.00                        229,565,839.00                        229,565,839.00    
مجال الشؤون الجتماعية20

201010

###201011                            800,000.00    ###                           800,000.00    

###201012                                   100.00    ###                                  100.00    

    100.00                                  ###    100.00                                   اعانات مقدمة للعمال النسانية###201013

    100.00                                  ###    100.00                                   اعانات لمؤسسات اخرى ااجتماعية###201014

201020

###201021                            150,000.00                                      100.00                                      100.00    

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

###201023                              50,000.00                                      100.00                                      100.00    

###201024                              60,000.00                                 20,000.00                                 20,000.00    

 مستحقات استهل�ك الماء

مصاريف التدفئة وموادها

رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية

رسوم بريدية ومصاريف المراسلت

التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية

إعلنات قانونية ، إدرااجات و مصاريف النشر 

ضرائب ورسوم

نشاطات مالية متعلقة بتكاليف الديون

فوائد القروض
فوائد القرض الممنوح من طرف ص. ت .ج

تحملت مالية أخرى

فوائد التأخير
10مجموع الباب          Total du chapitre 10

المساعدة الجتماعية

العانة المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية

إعانات مقدمة لجمعيات العمال الاجتماعية  للموظفين

 إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية

الهبات والمعونات

 مصاريف الختانة

مصاريف نقل الطفال للمخيمات

هبات ومعونات لصالح المحتااجين

مصاريف الدفن والقضاء على القمل



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###201027                            800,000.00                                      100.00                                      100.00    
20

202010

###2020111,800,000.002,000,000.002,000,000.00

###20201210,000.0010,000.0010,000.00

202020

###20202120,000.0020,000.0020,000.00

###20202220,000.0020,000.0020,000.00

###202023

###202024300,000.00100,000.00100,000.00

2030

203010

###20301120,000.0020,000.0020,000.00

###203012180,000.00150,000.00150,000.00

###203013350,000.00300,000.00300,000.00

###203014350,000.00300,000.00300,000.00

###203015150,000.00150,000.00150,000.00

203020

###203021350,000.00350,000.00350,000.00

###20302210,000.0010,000.0010,000.00
2040 

2050

هشراء مواد رغدائية

مساعدات للرياضة والستجمام

الجمعيات والفرق الرياضية

إعانات للجمعيات الرياضية

إعانات للفرق الرياضية

ملعب ،تقاعات ومركبات رياضية

مساهمات في مصاريف تسيير القاعات الرياضية

مساهمات في مصاريف تسيير الملعب الرياضية

مساهمات في مصاريف تسيير المركبات الرياضية

هشراء لوازم الرياضة

العلجات الساسية والمحافظة على الصحة

موااد صحية وصيدلية

هشراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز الستشفائية

هشراء المواد للوقاية الصحية للمكاتب البلدية للصحة والمراكز الستشفائية والمستوصفات

هشراء مواد إبادة الفئران

هشراء المبيدات للطفيليات والحشرات

هشراء عتاد صغير للمكاتب البلدية للصحة

حملت التلقيح

هشراء مواد التلقيح

هشراء عتاد صغير للتلقيح

المحافظة على المراكز الستشفائية والمستوصفات
التعليم البتدائي



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

10

###205011100,000.00100,000.00100,000.00

###205012100,000.00100,000.00100,000.00
2060

10

20

###206011100,000.00100,000.00100,000.00

###206012100,000.00100,000.00100,000.00

###206013100,000.00100,000.00100,000.00

20

###21

###22

2070

10

###2011

###2012

###207013100.00100.00100.00

###207014100.00100.00100.00

مصاريف تسيير المراكز الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمرأة###2015

مصاريف تسيير دور حضانة الطفال###2016
2080

10

###20801110,000.0010,000.0010,000.00

###2012

###2013

موااد غدائية ولوازم استهلكية

هشراء لوازم مدرسية

 هشراء الكتب لمنح الجوائز

التعليم الثانوي

موااد غذائية ولوازم استهلكية

هشراء لوازم مدرسية

هشراء الكتب للمكتبات

هشراء كتب لمنح الجوائز

 الصيانة والمحافظة

الصيانة والصلح العتيادي للعتاد

الصيانة والصلح العتيادي للبنايات

التكوين المهني

مراكز التكوين

المساهمات في مصاريف تسيير مراكز التكوين الداري

المساهمات في مصاريف تسيير معاهد التكوين التقني

مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين

مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة

الثقافة والفنون الجميلة

 المكتبات
 هشراء الكتب

الصيانة والصلح العتيادي للعتاد والثاث

 الصيانة العتيادية للبنايات



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###2014

20

المسارح2030

###2031

20

###2032

20

###2033

2040

###2041

###208042100,000.00100,000.00100,000.00

2050

###2051

###2052

2080

20

###2080811,000,000.001,000,000.001,000,000.00

###208082600,000.00600,000.00600,000.00

2090

2010

###2011

2020

###209021100.00100.00100.00

###2090221,300,000.001,300,000.001,300,000.00

###2023

###2024

20

تسفير الكتب والسجلت المختلفة

هشراء عتاد صغير

الصيانة العتيادية للبنايات

الصيانة والصلحات العتيادية للعتاد

ادور الشباب

الصيانة والصلحات العتيادية للعتاد

الصيانة العتيادية للبنايات

 المتاحف
الصيانة والصلح العتيادي للعتاد

الصلح العتيادي للبنايات

منح لصالح الجمعيات

 منح لصالح الجمعيات  الثقــــــــــــــافية

 منح لصالح الجمعيات  الجتمــــــــــاعية

النشطة الدينية 
طقوس ادينية

مصاريف الطقوس

المقابر ومصالح ادفن الموات

هشراء مواد البناء

الصيانة والصلح العتيادي للمقابر

صوائر نقل الموات

صوائر الغسل والدفن



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

                         9,030,600.00                            7,860,900.00                            7,860,900.00    

30

301010

###301011400,000.00200,000.00200,000.00

###301012150,000.0050,000.0050,000.00

###30101350,000.0030,000.0030,000.00

###301014700,000.00500,000.00500,000.00

###301015100.00100.00100.00

###301016200,000.00200,000.00200,000.00

###301017300,000.00200,000.00200,000.00
###1018

301020

###3010217,500,000.005,000,000.005,000,000.00
3010

###301022800,000.00500,000.00500,000.00

###3023

###3024

###3010253,000,000.002,000,000.002,000,000.00

###3027

###301029200,000.00200,000.00200,000.00

###3030

###3031

###30103250,000.0050,000.0050,000.00

3020

10

30

###3011

30

20مجموع الباب           Total du chapitre 20

مجال الشؤون التقنية
التعمير، السكن، والمحافظة على البيئة

السكن، المناطق الخضراء، الحدائق والمحافظة على البيئة

هشراء الهشجار والرغراس

هشراء البذور والزهار للمغارس والمشاتل

هشراء السمدة

هشراء عتاد صغير للتشوير

هشراء هشارات لترقيم العمارات

هشراء هشارات أسماء الشوارع

هشراء عتاد صغير
هشراء القواديس ومجامع المياه من الصلب

الصيانة والمحافظة على الممتلكات
الصيانة العتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات

صيانة الساحات العمومية والمنتزهات ومرافق السيارات والمزابل العمومية

صيانة الشواطئ والمسابح

صيانة مجاري المياه المستعملة

الصيانة العتيادية للطرقات

 صيانة البنايات التقنية

صيانة المنشآت الرياضية

صيانة منشآت الماء الصالح للشرب
صيانة منشآت النارة العمومية

صيانة منشآت أخرى

النارة العمومية
الصيانة والمحافظة

العناية والصلح العتيادي لشبكات التوزيع ومنشآت النارة



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

###3012

30

###3013

30

###302014100.00100.00100.00
30

3020

25,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00المستحقات###302021
3030

3010

30

11,000,000.009,000,000.009,000,000.00المستحقات###303011
30

###303012400,000.00400,000.00400,000.00
30

49,750,200.0038,330,200.0038,330,200.00

50

5010

10

50

###501011200.00200.00200.00

###5012

5020

###50102139,596,000.0013,000,000.0013,000,000.00

###501022100,000.00100,000.00100,000.00
###501010100,000.00100,000.00100,000.00

###501020100,000.00100,000.00100,000.00

5030

5010

###503011100,000.00100,000.00100,000.00

50

###5040215,350,000.0012,100,000.0012,100,000.00

###5040224,600,000.0010,400,000.0010,400,000.00

###5040233,770,000.008,600,000.008,600,000.00

###5040244,600,000.0010,400,000.0010,400,000.00

###5040253,770,000.008,600,000.008,600,000.00

###41

###5040428,000,000.008,000,000.008,000,000.00

 الصيانة العتيادية لمنشآت النارة العمومية

الصيانة العتيادية للمولدات ومحطات التحويل

هشراء عتاد الصيانة

استهل�ك النارة العمومية

نقط الماء

الصيانة والمحافظة

هشراء عتاد الصيانة

30مجموع الباب         Total du chapitre 30

 مجال الدعم
ادعم أنشطة مختلفة

سدااد وإرجاع الحقوق والرسوم والوجيبات المحصلة بغير حق

سداد للخواص

سداد للمقاولت
 تعويضات

 تعويضات عن الضرر لصالح الخواص

صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي
 الموظفين

العتاد وصوائر التسيير

الدعم من خلل مصاريف لفائدة الغير
مصاريف لفائدة الغير

أهشغال متعلقة بالصحة  والمن العام لفائدة ملكين قاصرين

ادفعات لحساب النفقات من المبالغ المرصوادة

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

دفعات للجماعات المحلية
grouppement communal al assima ادفعات لفائدة شركة العاصمة



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

5050

5060

250,000.00250,000.00250,000.00ادفعات لفائدة ادار السعا ف و الرعاية الجتماعية بسل504061

342,000.00342,000.00342,000.005,556,940.00دفعات لفائدة  مؤسسة حسن السنوسي للمساهمة في تسيير المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الولي504061
0.000.000.00ادفعات لفائدة  شركة اتصالت المغرب 4061

504061900,000.004,964,940.004,964,940.00
50
50
504062400,000.00400,000.00400,000.00
27,000.0027,000.0027,000.00ادفعات لفائدة  جمعية العصبة المغربية لمحاربة اداء السل فرع سل 504062
250,000.00250,000.00250,000.00دفعات لفائدة  مؤسسة   تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين 504062
250,000.00250,000.00250,000.00ادفعات لفائدة جمعية المل لدعم المركب الجتماعي لسل الجديدة 504062

504062200,000.00200,000.00200,000.0027,177,000.00

2,000,000.002,000,000.002,000,000.00مؤسسة سل للثقافة و الفنون
504062100,000.00200,000.00200,000.00

5040623,000,000.003,000,000.003,000,000.00

5040622,000,000.002,000,000.002,000,000.00
50406212,500,000.0018,700,000.0018,700,000.00
150,000.00150,000.00150,000.00ادفعات لفائدة في ادار المنتخب5040

125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00ادفعات لفائدة   الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات المحلية###5063

5063

دفعات لفائدة الشركات الخاصة 50
50

دفعات لفائدة الشركات الخاصة 50
50

50

دفعات للمكتب الوطني للنقل###5064
50

دفعات للوكالة المستقلة للنقل###5065
50

دفعات لمراكز التكوين###5066
دفعات لمصلحة الستقبال والمساعدة وتقييم البرامج###5067

50

                     217,455,200.00                        229,234,140.00                        229,234,140.00    

النتائج

60101021,177,440.0028,553,345.0028,553,345.00

                       21,177,440.00                          28,553,345.00                          28,553,345.00    

ادفعات لفائدة ميزانيات النقابات الجماعية
 ادفعات أخرى

RAMED دفعات لفائدة  نظام المساعدة الطبية
LE REGIME D'ASSISTANCE MEDICALE

ادعم لفائدة جمعية ابي رتقراق ( فيلم المرأة)

ادفعات لفائدة جمعية ابي رتقراق ( ادعم فضاء هوليواد)

جمعية امل  سل الفضاء الجتماعي التربوي لدعم كفاءات الشباب  (بطانة)

ادفعات لفائدة الجمعية الرياضية السلوية ( فرع كرة القدم)

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

دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات المحلية
(مطرح النفايات أم عزة)

( صيانة المناطق الخضراء)

(( لصيانة النارة العمومية)

50مجموع الباب             Total du chapitre 50

مجال إندماج النتائج

(.سدااد أصل القرض رتقم………... الممنوح من طر ف ص.ت.ج)

0
 
5

ادفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية

60مجموع الباب               Total du chapitre 60



رمز

المقبولةالمقترحة المقبولةاقتصادي
CodeCode budgétaire

Econ.الفقراتالفصولالبابNATURE DES DEPENSES201520162016 ملحظات
Chap.Art.par

رمز الميزانية

نوع المصاريف

02         02مجموع القسم     533,544,424.00                        533,544,424.00                        521,487,150.00                       Total de la section 



المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة سل
الجماعة الحضرية لسل
قسم المالية و الميزانية

حساب

A
complexe du potiers et vanier 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
construction des locaux professionnels 11,859,200.00 11,859,200.00 11,859,200.00 11,859,200.00
hay moulay ismail 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
l'initiative locale pour le developement humain 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
surtaxe d'abattage 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

14,960,200.00 14,960,200.00 14,960,200.00 14,960,200.00

B
CDD de l'arrondissement de BETTANA 8,600,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00
CDD de l'arrondissement de HSSAINE 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00
CDD de l'arrondissement de LAAYAYDA 8,600,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00
CDD de l'arrondissement de LAMRISSA 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00
CDD de l'arrondissement de TABRIQUET 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00
eclairage public 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
points d'eau public 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

79,100,000.00 79,100,000.00 79,100,000.00 79,100,000.00
14,960,200.00 14,960,200.00 14,960,200.00 14,960,200.00

94,060,200.00 94,060,200.00 94,060,200.00 94,060,200.00

2016تقديم  الحسابات الخصوصية  برسم سنة 

Désignation des comptes                                                بيان الحسابات Proposées   المقترحة Admises  المقبولة
comptes d'affectation spéciale                            حسابات المبالع المرصودة لومور خصوصيةRecette    المصاريف  المداخيل   Dépenses Recette    المصاريف  المداخيل   Dépenses

Total des Comptes d'affectation spéciale  ومجموع حسابات المبالغ المرصودة لومور خصوصية
comptes de déponses sur dotations              حسابات النفقات ومن المبالع المرصودة

Total comptes de déponses sur dotations    ومجموع حسابات النفقات ومن المبالع المرصودة
Total des Comptes d'affectation spéciale      ومجموع حسابات المبالغ المرصودة لومور خصوصية   

Total des Comptes spéciaux                                                       ومجموع الحسابات الخصوصية             



Dépenses   المصاريف
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