
 

 
 

ريف رمز الميزانية   ان المص ريف  عن ل المص ب ريف  الم تز بالمص ة  الم غ لغ الم  المب
ل  10  س  اا مال     اادارة الع

س  10.10 ل  انشط المج صل اا     ال
ريف 10.10.10 مص يض ممث ل     تع
رين 10 10 10 11 لد الح من المستش رئيس  يض ل  2800.00 67200.00 70000.00 تع

ك 10 10 10 12 رين داخل المم المستش ل الرئيس  ريف ن  3000.00 3000.00 3000.00 مص

ك 10 10 10 14 رين داخل المم المستش ل الرئيس  ريف تن  5000.00 00 5000.00 مص

ء 10 10 10 16 مين ااعض ريف ت  743.40 00 4700.00 مص

د صغ 10 10 20 21 تزيينشراء عت  10000.00 00 10000.00 ير ل

ائز 10 10 20 23 ي الج داي لتس ال ني   5000.00 00 5000.00 شراء التحف ال

ل 10 10 20 24 ب ااست ااطع  م  ريف ااق  4.00 9996.00 10000.00 مص

ني 10 10 20 25 ال في  ط الث ريف النش  3000.00 00 3000.00 مص

المجا اشترا 10 10 50 51 الجرائد   2000.00 00 2000.00 في الجرائد الرسمي 

ئ مخت 10 10 50 54 ث  1000.00 00 1000.00 شراء 

ء 55.50.10.10 رب الك ء   1000.00 00 1000.00 اشترا في شبك الم

ل 10 10 60 61 ب ريف ااست  5000.00 00 5000.00 مص

ااطع 10 10 60 62 اء  ريف ااي  5000.00 00 5000.00 مص
ين  20 ظ ني اانشط المتع بتسيير الم صل الث     ال

ين الرسميين 11.10.20.10 ظ م رة ل يض ال التع ات   330825.84 3269174.16 3600000.00 الر

ان العرضيين 14.10.20.10 ر ااع  3814.00 40186.00 44.000.00 ج
ل  21.20.20.10 يض عن ااشغ فيتع  5000.00 00 5000.00 ااض
يض عن الصند  22.20.20.10  520.00 480.00 1000.00 تع

سخ 24.20.20.10 الم ق  ل الش يض عن ااشغ  12252.82 34747.18 47.000.00 التع
عد 30.31.20.10 ت رب العمل في الصند المغربي ل هم   28465.65 307534.35 336.000.00 مس
عي 33.30.20.10 ط ااجتم هم في منظم ااحتي  477.68 4822.32 5300.00 المس

ادة 34.30.20.10 يض عن ال  750.00 750.00 1500.00 التع

م 35.30.20.10 مين اليد الع  1451.09 4548.91 6000.00 ت

ان المستخدمين 38.30.20.10 س ااع  10000.00 00 10.000.00 لب

ري 41.40.20.10 كمص ل داخل المم  3800.00 1200.00 5.000.00 ف التن

ك 43.40.20.10 ل داخل المم ريف الن  2000.00 00 2.000.00 مص

ريف التداري 44.40.20.10  1000.00 00 1.000.00 مص

30 
ئل التسيير   س لث اانشط المتع ب صل الث ال

 ااخرى
   

خ 14.10.30.10 آلي  ل   4500.00 5500.00 10000.00 رىاكتراء آلي الن

ي ااداري 21.20.30.10 فظ ع البن المح ن   5000.00 00 5000.00 الصي

تي 23.20.30.10 م د المع عت د ل ااصاح ااعتي ن   3000.00 00 3000.00 الصي

ت 24.20.30.10 ث المك ث د  دي لعت ن ااعتي   644.80 3000.00 الصي

ء 25.20.30.10 رب الك ء  الم تف  دي لشبك ال ن ااعتي   00 2000.00 الصي

ني 26.20.30.10 د الت عت دي ل ن ااعتي  2000.00 00 2000.00 الصي

ع 31.30.30.10 مطب را  ع  اد الطب از المكت م  3295.75 16704.25 20000.00 ل

تي 32.30.30.10 م المع ني  د الت از العت  1196.00 8804.00 10000.00 ل

الزي 41.41.30.10 د  ق  50005.52 49994.48 100000.00 شراء ال

اآلي 42.40.30.10 را  سي طي ل را المط ااط ر   17800.00 7200.00 25000.00 قطع الغي

اآلي 43.40.30.10 را  اصاح السي ن   3650.00 1350.00 5000.00 صي

ري 44.40.30.10 اآليمص ر  مين السي  549.58 35447.12 37000.00 ف ت

را 10 30 40 45 ص ع السي  00 1400.00 1400.00 الضريب الخ

لع 10 30 50 51 اد الخ من الم  2000.00 00 2000.00 شراء الم



الزليج 10 30 50 52 اأرص   2000.00 00 2000.00 شراء ااسمن 

 1000.00 00 1000.00 شراء الخش 10 30 50 53

ه 10 30 50 54 مع المي ج اديس  ق اد حديدي   1000.00 00 1000.00 شراء م

ج 10 30 50 55  1000.00 00 1000.00 شراء الزج

غ 10 30 50 56  2040.00 3960.00 6000.00 شراء الصب

اد الترصيص 10 30 50 57 م از الصحي   2000.00 00 2000.00 شراء ال

ئي الصغير 10 30 50 58 رب د الك  2000.00 00 2000.00 شراء العت

 1000.00 00 1000.00 شراء الزف 10 30 50 59

 00 4000.00 4000.00 شراء الجير 10 30 50 60

 2000.00 00 2000.00 شراء الط 10 30 50 61

ر 10 30 50 62  1000.00 00 1000.00 شراء اأج

اد الصي 10 30 60 61  00 00 500.00 ن المنزليشراء م

رة 10 30 60 62 اد المط  00 00 500.00 شراء الم

الدخيرة 10 30 70 72  20.00 1980.00 1000.00 شراء الساح 

م 81.80.30.10    40.000.00 دراس ع

ء 91.90.30.10 رب ا الك  00 48000.00 48000.00 مستح است

ا الم 92.90.30.10  00 15000.00 15000.00 ءمستح است

كي 94.90.30.10 اصا الاس مستح الم  00 15000.00 15000.00 رس 

ريف المراسا 95.90.30.10 مص  2.90 1997.10 2000.00 رس بريدي 

لي المدني 96.90.30.10 عن المس مين عن الحري   0.84 3202.16 2200.00 الت

ريف النشر 98.90.30.10 مص ،ادراج  ني ن  2965.60 8179.20 11144.80 اعان ق

ن 40 لي المتع بتسديد الدي صل الرابع اانشط الم     ال

ن  50 ليف الدي لي متع بتك ط م مس نش صل الخ     ال

عي 20 ن ااجتم ل الش ني مج س  الث     ال

ع  10 عدة ااجتم ل المس صل اا     يال

ين 11.10.10.20 ظ م عي ل ل ااجتم دم لجمعي ااعم ن م  00 15000.00 15000.00 اع

عي 11.01.02.0 خرى اجتم سس  ن لم  00 10000.00 10.000.00 اع

ن 21.20.10.20 ريف الخت    10.000.00 مص

مخيم 20 10 20 22 ل ل ل ااط ريف ن  3000.00 00 3.000.00 مص

اد غذائي 27.20.10.20  23.20 44976.80 45000.00 شراء م

ض  ااستجم  20 ري عدا ل ني مس صل الث     ال

ضي 11.10.20.20 جمعي الري ن ل  00 60.000.00 60000.00 اع

ض 20 20 20 24 از الري  28.00 9972.00 10000.00 شراء ل

30 
سي  الم  لث العاج ااس صل الث فظ ع ال ح

  الصح
  

اد الصحي 11.10.30.20  5000.00 00 5000.00 الم

صح 12.10.30.20 دي ل ت الب مك ي الصحي ل ق اد ل  5000.00 00 5000.00 شراء الم

ئران 13.10.30.20 دة ال اد اب  1000.00 00 1000.00 شراء م

الحشرا 14.10.30.20 ي  ي ط  1000.00 00 1000.00 شراء المبيدا ل

مك 15.10.30.20 د صغير ل صحشراء عت دي ل  1000.00 00 1000.00 ت الب

يح 20 30 20 21 اد الت  5000.00 00 5000.00 شراء م

40 
ئي   فظ ع المراكز ااستش صل الرابع المح ال

ص     المست

ي اابتدائي 50 مس التع صل الخ     ال
از 11.10.50.20 ي اابتدائي  مدرسيشراء ل  10000.00 00 10000.00 التع

ائز 20 50 10 12  1000.00 00 1000.00 شراء كت لمنح الج
ث 20 50 21010 د  ااث عت د ل ن  ااصاح ااعت  5000.00 00 5.000.00 الصي
ي 22.10.50.20 بن دي ل ن ااعتي  5000.00 00 3000.00 الصي
دس   60 صل الس نال ي الث     التع
از مدرسي 20 60 10 11  10000.00 00 10.000.00 شراء ل
ائز 20 60 10 13  1000.00 00 1000.00 شراء كت لمنح الج
ي 20 60 10 22 بن د ل ااصاح ااعتي ن   2000.00 00 2000.00 الصي
ني 70 ين الم بع التك صل الس     ال
ين المستم 20 70 10 13 منتخبينالتك  2000.00 00 1000.00 ر ل



ن الجمي  80 ن ف  ال من الث صل الث     ال
لح الجمعي 81.80.80.20  30000.00 00 30000.00 منح لص
سع اانشط الديني 90 صل الت     ال
ني  30 ن الت ل الش لث مج س الث     ال
فض ع البي 10 ل التعمير السكن  المح صل اا     ئال
ااغراس 11.10.10.30 ر   10000.00 00 10000.00 شراء ااشج

 1000.00 00 1000.00 شراء ااسمدة 13.10.10.30

ير 14.10.10.30 تش د صغير ل  2000.00 00 2000.00 شراء عت

ارع 16.10.10.30 ء الش سم را   2000.00 00 2000.00 شراء ش

د صغير 17.10.10.30  00. 2000.00 2000.00 شراء عت

ه من الص 18.10.10.30 مع المي مج اديس   1000.00 00 1000.00 شراء ال

الحدائ  21.20.10.30 ط الخضراء  من دي ل ن ااعتي  10000.00 00 10000.00 الصي

ح الع 22.20.10.30 ن الس مي صي  6000.00 00 6000.00 م

ه المستعم 24.20.10.30 ر المي ن مج  10000.00 00 10000.00 صي

طرق 25.20.10.30 دي ل ن ااعتي  2000.00 00 2000.00 الصي

ضي 29.20.10.30 ن المنش الري  5000.00 00 5000.00 صي
مي 31.20.10.30 رة العم ن منش اان  2000.00 00 2000.00 صي

مي 20 رة العم ني اان صل الث     ال
د 14.10.20.30 ن شراء عت  550.00 29450.00 30000.00 الصي

21.20.20.30 " مي "المستح رة العم  00 270000.00 270000.00 اان
ء 30 ط الم لث ن صل الث     ال
11.10.30.30 " ء "المستح ط الم  00 17000.00 17000.00 ن
ن 12.10.30.30 د الصي  00 1000.00 1000.00 شراء عت
س الرابع  مج 40 ديال ن ااقتص     ل الش
ل الدع 50 مس مج س الخ     ال
ل دع انشط مخت  10 صل اا     ال
م الدع 22.20.10.50 اق ائر المسطرة   00 12000.00 12000.00 ص
ني  10.20.50 صل الث رئ ال ريف الط     الدع من خال المص

ين 10 ظ  10000.00 00 10000.00 الم
د 20 ائر التسيير العت  10000.00 00 10000.00 ص
ئدة الغير 30 ريف ل لث الدع من خال مص صل الث     ال
هم في دفع  40 صل الرابع مس     ال
 5000.00 00 5000.00 جمعي احرى 61

 00 10000.00 10000.00 دفع ل راميد 
ص 63  40000.00 00 40000.00 الشرك الخ
دس 60 س الس ئج  ال ج النت ل اندم     مج
ئج 10 ل  النت صل اا     ال
 965390.31 5722677.05 6688067.36 المجمــــوع  

 
 


