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القسـم األول : التـأجیـر العمـومــي 

 احتیاطي 
80%

 احتیاطي 
50%

في إطار  اجمالي
التأجیر

بنفقة   
عادیة

وفق  صفقة 
اإلجراءات 
المبسطة

صفقة   
عادیة

000,000 100الفصـل 100 . 01 : تأجیـر األعـوان 01101

300,000xالمنح الخصوصیة المتغیرة.011010004000

640,000x 80 منحة الساعات اإلضافیة والعمل اللیلي.011010006000

60,000x المساھمات المحمولة على المشغل011010014000

000,000x 19األعوان المتعاقدون و العاملون بالحصة011020002000

000,000 100الجملـــــة :

القسـم الثـانـي : وسـائـل المصالـح
تعھد 

احتیاطي 
80%

تعھد 
احتیاطي 

50%
في إطار تعھد اجمالي

التأجیر

تعھد 
بنفقة 
عادیة

وفق  صفقة 
اإلجراءات 
المبسطة

صفقة   
عادیة

الفصل 201 . 02 : نفقات تسییر المصالح العمومیة 02201
664,500X 22 األكریة واآلداءات البلدیة.022010001000

000,000x 33استھالك الماء.022010002000

000,000x 61 استھالك الكھرباء والغاز.022010003000

000,000x 16 االتصاالت الھاتفیة.022010004001

235,500x 2 تراسل المعطیات.022010004002

000,000x 25 شراء الوقود لوسائل النقل.022010006001

200,000x 7 حصص الوقود المسندة لإلطارات المكلفة بخطط.022010006003

500,000x المراسالت اإلداریة.022010007001

000,000x 1 مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید.022010007002

000,000X 8 معدات التصرف اإلداري.022010008001

000,000X 37معدات التصویر و المعدات السمعیة البصریة022010008003

000,000x 3 تأمین وسائل النقل.022010009001

مالحظات اإلعتمادات المرصودةالبیـــــــانف.فالفقرةالفصل 

التعھد نوعیة 

برنامج تنفیذ میزانیة  لسنة 2017

اإلعتمادات المرصودةالبیـــــــانف.فالفقرةالفصل 

التعھد نوعیة 

مالحظات
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تعھد 
احتیاطي 

80%

تعھد 
احتیاطي 

50%
في إطار تعھد اجمالي

التأجیر

تعھد 
بنفقة 
عادیة

وفق  صفقة 
اإلجراءات 
المبسطة

صفقة   
عادیة

مالحظات اإلعتمادات المرصودةالبیـــــــانف.فالفقرةالفصل 

000,000x 40 االعتناء بالبناءات.022010010001

000,000x 30 تعھد وصیانة وسائل النقل.022010010002

000,000x 40تعھد وصیانة المعدات واألثاث.022010010003

000,000x 5 تعھد وصیانة الحدائق والنباتات.022010010006

000,000X 70 النفقات المباشرة للتنظیف.022010011001

000,000X 9 لوازم المكاتب.022010013000

000,000x 2 المطبوعات الرسمیة.022010014001

000,000x 1 مطبوعات أخرى.022010014099

000,000x 11 الصحف والمجالت.022010016000

000,000x 2 نشر اإلعالنات  بالصحف والمجالت.022010018001

000,000X 4 شراء اللوازم والمعدات.022010019001

000,000x 2 نفقات استغالل منظومة أدب.022010020001

500,000x نفقات استغالل منظومة رشاد.022010020003

000,000x 1 مصاریف االستقباالت.022010021001

000,000X 34 إكساء العملة وأعوان االستقبال.022010023002

500,000X 6 إكساء األعوان الطبیین وشبھ الطبیین.022010023004

000,000x 15ملتقیات التكوین022010028001

000,000x 20 تربصات تكوین.022010028002

000,000x 10تكوین في اإلعالمیة022010028004

000,000x 115 النفقات المباشرة للتغذیة.022010029001

000,000x 430 نفقات التغذیة عن طریق المناولة.022010029002

750,000x 3 نفقات التداوي022010030001

250,000X 1شراء الحیوانات022010033001

50,000xمعالیم التسجیل022010039000

000,000x 7 معالیم الجوالن.022010040001

350,000x معالیم العبور.022010040002

000,000X 5 خدمات مختلفة022010047099
عقد مع الصیدلیة المركزیة000,000xx 84 شراء األدویة.022010048001

000,000x 4 لوازم طبیة .022010048003
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تعھد 
احتیاطي 

80%

تعھد 
احتیاطي 

50%
في إطار تعھد اجمالي

التأجیر

تعھد 
بنفقة 
عادیة

وفق  صفقة 
اإلجراءات 
المبسطة

صفقة   
عادیة

مالحظات اإلعتمادات المرصودةالبیـــــــانف.فالفقرةالفصل 

000,000x 10 تحالیل طبیة .022010048007

000,000x 8 لوازم اخرى ومواد استھالك.022010049000

000,000X 5مصاریف أغطیة و مفروشات022010051000

000,000x 15مصاریف الترفیھ022010062000

000,000x 1اشتراك في االنترنات لدى مزودین اخرین022010070010

000,000 209 1الجملـــــة :

القسـم الثـالـث : التدخـل العمـومــي

تعھد 
احتیاطي 

80%

تعھد 
احتیاطي 

50%
في إطار تعھد اجمالي

التأجیر

تعھد 
بنفقة 
عادیة

وفق  صفقة 
اإلجراءات 
المبسطة

صفقة   
عادیة

000,000x 280 العمل االجتماعي.033020015000

اقتناء الحفاظات000,000Xx 231 اإلكساء واللوازم الیومیة.033020016001

000,000x 80 نفقات الدراسة.033020016003

000,000x 1 مصاریف أخرى.033020016099
000,000 592الجملــــة :

المجمـــوع العــام
المدیرالعام للمعھد الوطني لرعایة الطفولة

1 901 000,000

اإلعتمادات المرصودةالبیـــــــانف.فالفقرةالفصل 
التعھد نوعیة 

مالحظات
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