المـقـرر المتـخـذ
مقرر عدد  01بتاريخ  27نونبر .2012النقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع الميزانية برسم سنة .2013إن مجلس الجماعة الحضرية لسال المجتمع في الدورة العادية لشهر أكتوبر  ،2012خاللالجلسة المنعقدة بتاريخ  27نونبر ،2012
وطبقا لمقتضيات القانون رقم  78-00المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمهبالقانون رقم ،17-08
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع الميزانية برسم سنة ،2013وبعد اللجوء إلى التصويت العلني،وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:عـدد األعضاء الحاضريـن )39( :عضواعـدد األصوات المعبر عنها)39( :عـدد األعضـاء الموافقين  )39( :عضوا وهم السادة:-1نور الدين األزرق  -2أحـمد السفياني  -3عبد اللطيف سـودو -4الجياللـي سيـن -5رشيد
الدويبي -6بهاء الدين أكدي -7محمد عواد -8سعيد السعداوي -9محمد اللحية -10عبد
الرحمان الشكري  -11الطاهر مسعودي -12محمد زاهير -13محمد الفاهمي -14محمد
خربوش -15محمد الشكدالي -16عادل التويجر -17سعيدة ولد عزيز -18محمد الزويتن
-19عزيز زايدي -20يوسف غربي -21حسن العبدالوي -22عزيز بنبراهيم -23احمد
فرشيدي -24محمد العربي سرسيف -25حسن االدريسي -26جمال العمراني -27نبيل
شيــــخي  -28محمد البقيوي  -29عبد الغني بلهــــوس  -30عبد السالم لوريكة  -31عبد
القادر لطفي -32عادل
الحصيني -33منير بنيوسف -34عبد الكريم حياط -35رشيد العبدي -36العربي االمغاري
-37مبارك التزاريني -38هشام الحساني -39عبد العزيز العروي.

عدد األعضاء الرافضين :ال أحـــد-عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :ال أحـــد

يـقـرر مـا يـلـي
وافق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه الحاضرين على مقرر النقطة المتعلقة
بالموافقة على مشروع الميزانية برسم سنة  ،2013وذلك كما يلي:
أوال :بالنسبة للشق المتعلق بالمداخيل ،وافق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه
الحاضرين على األبواب المكونة له ،وذلك كما يلي:
الباب  :10مـــــجــــــال اإلدارة الـــــعامــــــة 252.814.000,00 :درهم-الباب  :20مجال الشؤون االجتماعية398.300,00 :

درهم

الباب  :30مــــــجال الشــــؤون التقــــنيــة 138.760.000,00 :درهمالباب  :40مجال الشؤون االقتصادية 73.590.840,00 :درهم-الباب  :50مـــــــجال الدعـــــــم:

 10.500.200,00درهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
مجموع المداخيل  476.063.340,00 :درهم.
ثانيا :بالنسبة للشق المتعلق بالمصاريف ،وافق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه
الحاضرين على األبواب المكونة له ،وذلك كما يلي:
الباب  :10مــــجــــــال اإلدارة العـــــــامـــــة 213.636.780,00 :درهمالباب  :20مجال الشؤون االجتماعية 10.000.600,00 :درهمالباب  :30مــــــجـــــال الشــــــؤون التقنية 60.960.100,00 :درهم-الباب  :50مـــــــجـــــال الدعـــــم:

 173.087.200,00درهم

الباب  :60مــــــجــــال تدعــــــيم النتـــائــج 18.378.660,00 :درهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
مجموع المصاريف 476.063.340,00 :درهم.
ثالثا :بالنسبة للحسابات الخصوصية ،وافق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه
الحاضرين عليها ،وذلك كما يلي:
-1حساب النفقات من المبالغ المرصودة:
المداخـــيل 75.500.000,00 :درهمالمصاريف 75.500.000,00 :درهم-2حساب المبالغ المرصودة ألمور خصوصية:
المداخـــيل 90.459.200,00 :درهمالمصاريف 90.459.200,00 :درهموذلك مع األخذ بعين االعتبار التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من طرف اللجنة
المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والميزانية والمالية إلى المجلس الجماعي.

رئيس المجلس الجماعي:

نور الدين األزرق

نائـب كاتـب المجـلـس:

سعيد السعداوي

