
جماعة الدراركة

مجال االدارة  العامة 10
                    300,000.00رسم تصدیق االمضاء10,10,10,11
                    160,000.00رسوم الحالة المدنیة 10,10,30,31
                      30,000.00صوائر ابحاث المنافع و المضار 10,20,30,33
                           100.00منتوج بیع اثاث و ادوات استغني عنھا10,30,20,21
                           100.00منتوج بیع التصامیم و المطبوعات و ملفات المزایدة10,30,20,23
                           100.00منتوج بیع الحیوان والمحجوزات التي لم تسحب داخل االجال 10,30,20,24
                           100.00النسبة المؤویة المقبوضة في البیوعات العمومیة      10,40,10,14
                           100.00اقتطاع من المداخیل المحققة لفائدة الغیر10,40,30,31
                      15,000.00رسم المحجز 10,40,30,32

                9,111,000.00حصة الجماعة من الضریبة على القیمة المضاف 10,50,10

-                      9,616,500.00مجموع الباب 10                            

مجال الشؤون االجتماعیة 20
                           100.00حق االمتیاز في مصلحة سیارة االسعاف الجماعیة20,10,20,22
                      10,000.00استرجاع صوائر النقل بواسطة سیارة االسعاف20,10,3031
                      20,000.00مدخول مصلحة افراغ حفرات المراحیض وتنظیف القنوات20,10,30,32
                           100.00استرجاع صوائر التنظیف20,10,30,35
                      10,000.00مدحول الخزانة الجماعیة20,20,30,32
                      20,000.00الرسم المفروض على االقامة في المؤسسات السیاحیة 20,30,10,11
                           100.00الضریبة المفروضة على المالھي20,30,10,12

-                     60,300.00مجموع الباب 20                        

مجال الشؤون التقنیة 30
                           100.00ضریبة المباني30,10,10,11
                           100.00ضریبة الصیانة المفروضة على االمالك الخاضعة لضریبة المباني 30,10,10,12
                3,000,000.00الضریبة على االراضي الحضریة  الغیر المبنیة30,10,10,14
                3,000,000.00الضریبة على عملیات البناء 30,10,10,15
                1,000,000.00الضریبة  على عملیة تجزیئة األراضي  30,10,10,16
                           100.00رسم السكن30,10,10,18
                1,000,000.00رسم الخدمات الجماعیة30,10,10,19

بیان عن مداخیل التسییر المتوقعة خالل سنة 2019

رمز 
المداخیل المقترحة برسم سنة نـــــــــوع الــمــداخیـــــــــل المیزانیة

مالحظات2019



رمز 
المداخیل المقترحة برسم سنة نـــــــــوع الــمــداخیـــــــــل المیزانیة

مالحظات2019

                    150,000.00الرسم المفروض على  شغل االمالك الجماعیة  العامة مؤقتا 30,10,20,22
                      50,000.00الرسم المترتب على اتالف الطرق 30,20,10,11
رسوم رفع نفایات الحدائق و بقایا م ص و بقایا م البناء 30,20,30,32

                           100.00المتروكة على الطریق ع
                           100.00منتوج مصلحة نقل األموات30,20,30,33

-                      8,200,500.00مجموع الباب 30                            

مجال الشؤون االقتصادیة 40
                    100,000.00الضریبة على محال بیع المشروبات 40,10,10,11
                1,500,000.00الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع 40,10,10,15
                           100.00ضریبة التجارة 40,10,10,16
                    400,000.00الضریبة المھنیة 40,10,10,25
                           100.00واجبات مقبوضة في االسواق 40,10,20,21
                           100.00واجبات الوقوف والدخول الى األسواق40,10,20,23
                           100.00منتوج كراء محالت تجاریة او مخصصة لمزاولة نشاط مھني40,10,20,26
                1,500,000.00منتوج الملك الغابوي  التابع للجماعة 40,10,20,30
                           100.00منتوج كراء عقارات  اخرى ومختلف االكریة  40,10,20,31
                      50,000.00الرسم المفروض على شغل االمالك الجماعیة العامة  مؤقتا الغراض تجاریة صناعیة او مھنیة 40,10,20,37

                           100.00الرسم المفروض على شغل االمالك الجماعیة مؤقتا بمنقوالت او عقارات ترتبط بممارسة اعمال تجاریة او مھنیة40,10,20,38

                           100.00منتوج استغالل مصلحة المیاه40,10,30,43

                           100.00الرسم المفروض على استغالل رخص سیارات األجرة وحافالت النقل40,20,10,11

                           100.00الرسم على النقل العمومي للمسافرین40,20,10,16
                           100.00واجبات الوقوف المترتبة على السیارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرین40,20,30,33

-                      3,551,000.00مجموع الباب 40                            

مجال الدعم 50
                    200,000.00منتوج فائدة االموال المودوعة بالخزینة 50,10,10
                           100.00مداخیل مختلفة و طارئة 50,40,40

-                         200,100.00مجموع الباب 50                            

مجال تدعیم النتائج 60
-مدفوع الجزء التاني من المیزانیة60,10,10                                  -                        

-مجموع الباب 60                                       -                            

-                    21,628,400.00المجمــــــــــــــــــــــــــوع                            



سطر

عملیة 
مشروع

برنامج

صل
ف

باب
االدارة العامة

          405,600.00تعویضات الرئیس و ذوي الحق من المستشارین 1110101010
            15,000.00مصاریف نقل الرئیس و المستشارین داخل المملكة 1210101010
            10,000.00مصاریف نقل الرئیس و المستشارین بالخارج1310101010
            10,000.00مصاریف تنقل الرئیس و المستشارین داخل المملكة 1410101010
            10,000.00مصاریف المھمة بالخارج للرئیس و المستشارین 1510101010
            10,000.00مصاریف تامین االعضاء 1610101010
            30,000.00شراء عتاد صغیر للتزیین 2120101010
            30,000.00اكتراء عتاد الحفالت 2220101010
            30,000.00شراء التحف الفنیة و الھدایا لتسلیم الجوائز 2320101010
            10,000.00مصاریف االقامة و االطعام و االستقبال 2420101010
            40,000.00مصاریف النشاط الثقافي و الفني 2520101010
            10,000.00اشتراك في الجرائد الرسمیة و الجرائد و المجالت 5150101010
            10,000.00شراء و ثائق مختلفة 5450101010
            50,000.00اشتراك في شبكات الماء والكھرباء 5550101010
-مصاریف االستقبال6160101010                        
-مصاریف االیواء واالطعام6260101010                        
-مصاریف النقل  6360101010                        
-لوازم ومطبوعات6460101010                        
-مصاریف األتعاب6660101010                        
-التعویضات6760101010                        
-مصاریف التنشیط6860101010                        
       5,000,000.00الرواتب و التعویضات القارة للموظفین الرسمیین  1110202010
       1,000,000.00اجور االعوان العرضیین 1410202010
            80,000.00تعویضات عن االشغال االضافیة 2120202010
            10,000.00تعویضات عن الصندوق 2220202010
            60,000.00التعویضات عن االشغال الشاقة و الموسخة 2420202010
-تعویضات عن السؤولیة2620202010                        
          660,000.00مساھة ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد3130202010
          120,000.00المساھمات في منظمات االحتیاط االجتماعي 3330202010
              2,000.00التعویضات عن الوالدة 3430202010
            25,000.00تامین الموظفین واألعوان3530202010
            50,000.00لباس االعوان و المستخدمین 3830202010
            40,000.00مصاریف التنقل داخل المملكة 4140202010

جماعة الدراركة

بیان عن نفقات التسییر المتوقعة خالل سنة 2019

رمز المیزانیة

مالحظاتالمفتوح برسم 2019نـــــــــوع الــمــصاریف  

10



سطر

عملیة 
مشروع

برنامج

صل
ف

باب

رمز المیزانیة

مالحظاتالمفتوح برسم 2019نـــــــــوع الــمــصاریف  

-مصاریف المھمة بالخارج 4240202010                        
            15,000.00مصاریف النقل داخل المملكة 4340202010
          200,000.00اكتراء آلیات النقل و آلیات اخرى 1410303010
            50,000.00الصیانة و المحافظة على البنایات االداریة 2120303010
              5,000.00الصیانة و االصالح االعتیادي للعتاد المعلوماتي 2320303010
              5,000.00الصیانة االعتیادیة لعتاد و اثاث المكاتب 2420303010
            20,000.00الصیانة االعتیادیة لشبكة الھاتف الماء و الكھرباء 2520303010
            10,000.00الصیانة االعتیادیة للعتاد التقني 2620303010
          100,000.00لوازم المكتب ، مواد الطباعة اوراق و مطبوعات 3130303010
            20,000.00لوازم العتاد التقني و المعلوماتي 3230303010
          500,000.00شراء الوقود و الزیوت 4140303010
          100,000.00قطع الغیار و االطارات المطاطیة  للسیارات و اآللیات 4240303010
          150,000.00صیانة و اصالح السیارات و االلیات 4340303010
          100,000.00مصاریف تأمین السیارات و االلیات 4440303010
            30,000.00الضریبة الخاصة على السیارات 4540303010
              1,000.00شراء المواد الخام من المقالع 5150303010
              1,000.00شراء االسمنت و االرصفة و الزلیج 5250303010
            10,000.00شراء مواد حدیدیة و قوادس و  جامع المیاه 5450303010
            20,000.00شراء الصباغة 5650303010
              5,000.00شراء اللوازم الصحیة و مواد الترصیص 5750303010
              5,000.00شراء العتاد الكھربائي الصغیر 5850303010
                 100.00شراء الزفت 5950303010
                 100.00شراء االجور 6250303010
              5,000.00شراء مواد الصیانة 6160303010
              8,000.00شراء المواد المطھرة 6260303010
            10,000.00شراء المواد البالستكیة6360303010
              1,000.00مصاریف تغدیة الحیوانات واسراجھا7170303010
              5,000.00دراسات عامة 8180303010
            15,000.00مصاریف تھیئ لوائح أجور الموظفین من طرف مؤسسات أخرى8380303010
            40,000.00مستحقات استھالك الكھربا ء9190303010
            10,000.00مستحقات استھالك الماء 9290303010
          100,000.00رسوم مستحقات المواصالت الالسلكیة 9490303010
            20,000.00رسمو بریدیة و مصاریف المراسالت 9590303010
            10,000.00التأمین عن الحریق و المسؤولیة المدنیة 9690303010
            50,000.00اعالنات قانونیة و ادراجات و مصاریف النشر 9890303010
            20,000.00ضرائب و رسوم 9990303010
          820,171.00فوائد القرض رقم …… ل ص ت ج 1110505010

10,178,971.00     - مجموع الباب 10 : االدارة العامة                                       



سطر

عملیة 
مشروع

برنامج

صل
ف

باب

رمز المیزانیة

مالحظاتالمفتوح برسم 2019نـــــــــوع الــمــصاریف  

مجال الشؤون االجتماعیة 
          100,000.00اعانات مقدمة لجمعیة االعمال االجتماعیة للموظفین 1110101020
-اعانات مقدمة لمؤسسات خیریة عمومیة 1210101020                        
          300,000.00مساعدات ودعم الجمعیات1310101020
            10,000.00اعانات لمؤسسات أخرى اجتماعیة1410101020
          200,000.00 اعانات للجمعیات الریاضیة 1110202020
          100,000.00اعانات للفرق الریاضیة 1210202020
          100,000.00شراء لوازم الریاضة 2420202020
            20,000.00شراء المواد الصیدلیة للمراكز االستشفائیة1110303020
              5,000.00شراء المواد للوقایة الصحیة  للمكاتب البلدیة للصحة و المستوصفات 1210303020
            10,000.00شراء المبیدات للطفیلیت والحشرات1410303020
            20,000.00شراء مواد التلقیح2120303020
                 100.00شراء اللوازم المدرسیة 1110505020
                 100.00شراء الكتب لمنح الجوائز 1210505020
                 100.00شراء اللوازم المدرسیة 1110606020
            10,000.00شراء الكتب لمنح الجوائز 1310606020
            10,000.00الصیانة  واالصالح االعتیادي للمقابر 2220909020

885,300.00          -                                        

مجال الشؤون التقنیة 
            40,000.00شراء عتاد صغیر للتشویر1410101030
            20,000.00شراء شارات لترقیم العمارات 1510101030
            80,000.00شراء شارات اسماء الشوارع 1610101030
            10,000.00شراء عتاد صغیر1710101030
          100,000.00الصیانة االعتیادیة للطرقات2520101030
          100,000.00صیانة المنشآت الریاضیة2920101030
            20,000.00صیانة منشآت الماء الصالح للشرب 3020101030
          400,000.00 العنایة و االصالح  لشبكة التوزیع و منشآت االنارة 1110202030
          150,000.00شراء عتاد الصیانة1410202030
       3,270,000.00مستحقات ( االنارة العمومیة )2120202030

4,190,000.00       -                                        

مجال الشؤون االقتصادیة 
-            20,000.00اعانات لتعاونیات الصناعة التقلیدیة 1110202040                                        

20,000.00            -                                        

مجال الدعم 
          100,000.00تعویضات عن الضرر لصالح الخواص2220101050
            30,000.00صوائر المسطرة واقامة الدعاوي2320101050
              5,000.00مصاریف محتلفة (تأمین الحیسوبي)3130101050

            50,000.00الدعم من خالل المصاریف الطارئة  (الموظفون )10202050

20

مجموع الباب 20 : مجال الشؤون االجتماعیة
30

مجموع الباب 30 : مجال الشؤون التقنیة
40

مجموع الباب 40 : مجال الشؤون االقتصادیة
50



سطر

عملیة 
مشروع

برنامج

صل
ف

باب

رمز المیزانیة

مالحظاتالمفتوح برسم 2019نـــــــــوع الــمــصاریف  

            50,000.00الدعم من خالل المصاریف الطارئة (العتاد و صوائر التسییر)20202050
-دفعات للجماعات الترابیة4140404050                        
          960,000.00دفعات لفائدة المجموعات ومؤسسات التعاون  5150404050
            28,000.00دفعات لصالح الجمعیة المغربیة من أجل مدن ایكولوجیة5250404050

6160404050
دفعات لصالح الصیدلیة المركزیة 

          311,760.00 (المساھمة في نظام المساعدة الطبیة)

1,534,760.00       -                                        

مجال اندماج النتائج 
       4,819,369.00دفعات الفائض للجزء الثاني من المیزانیة 1010101060

4,819,369.00       -                                        

-     21,628,400.00المجمــــــــــــــــــــــــــوع                                        

الرئیـــــــــــــــــــــــــــــــــسة :

مجموع الباب 50 : مجال الدعم
60

مجموع الباب 60 : مجال اندماج النتائج



مالحظات

-                             

مالحظات

الرئیـــــــــــــــــــــــــــــــــسة :

جماعة الدراركة

 میزانیة التجھیز لسنة 2019

تقدیرات ا لمداخیل  ( الجزء التاني )

نوع مداخیل التجھیز رمز المیزانیة

فائض مداخیل الجزء االول من المیزانیة  50,10,10,11

المبلغ المفتوح

4,819,369.00                                        

سداد أصل القرض ( لفائدة صندوق التجھیز الجماعي) 10,30,30,10,11
دفعات لفائدة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة 50,30,30,30,33

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

تقدیرات النفقات  ( الجزء التاني ):

نوع نفقات التجھیز رمز المیزانیة

-                                                         

660,000.00                                           

-                                                         

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                                         2,470,108.00

4,819,369.00                                        

االعتماد المقترح

-                                                                         

1,810,108.00                                        

-                                                         



ProposésالمقترحةAdmisالمفبولة

المداخیلالمصاریفالمداخیلالمصاریف
Budgetالمیزانیة

21,628,400.00           21,628,400.00           -                             - 1er Partieالجزء االول                              
2,470,108.00             4,819,369.00             -                             - 2eme Partieالجزء الثاني                              

24,098,508.00           26,447,769.00           -                             - Total du budgetمجموع المیزانیة                              
3,270,000.00             3,270,000.00             -                             - Comptes spéciauxالحسابات الخصوصیة                              

27,368,508.00           29,717,769.00           -                             - Total généralالمجموع العام                              

الموازنة

Recettesالمداخیل

Dépensesالمصاریف

Excédentالفائض

الرئیســــــــــة :

تلخیص  المیزانیة لسنة 2019

Désignationبیان

Désignationبیاناالعتمادات المقترحة برسم 2019االعتمادات المقبولة برسم 2019

29,717,769.00                              
27,368,508.00                              

2,349,261.00                                

Crédits admis pour l'année  2019Crédits proposés pour l'année 2019
-                                                 
-                                                 

-                                                 
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