
 المـقـرر المتـخـذ

 .2014 أكتوبر 23بتاريخ  02مقرر عدد -

 .2015مشروع الميزانية برسم سنة الموافقة على بالنقطة المتعلقة -

، خالل الجلسة 2014أكتوبر إن مجلس الجماعة الحضرية لسال المجتمع في الدورة العادية لشهر -

 ،2014 أكتوبر 23المنعقدة بتاريخ 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون  78-00القانون رقم وطبقا لمقتضيات -

 ،17-08رقم 

 ،2015مشروع الميزانية برسم سنة الموافقة على بوبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة -
 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني،-

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:-

 ( عضوا19) اضريـن:عـدد األعضاء الح-

 (19)عـدد األصوات المعبر عنها: -

 ( عضوا وهم السادة:19)عـدد األعضـاء الموافقين : -

-6سعيد السعداوي -5مصطفى جوادي -4الجياللي سين -3احمد السفياني -2 األزرقنور الدين  -1
 محمد اللحية 

-12عزيز بنبراهيم  -11زايديعزيز  -10محمد الزويتن  -9محمد بنعطية  -8محمد خربوش  -7

 مصطفى بخـات 

-18محمد الزلزولي -17عادل الحصيني-16نبيل شيخي -15جمال العمراني -14قاسم النعايمي -13

 عبد العزيز العروي. -19العربي االمغاري 

 أحـــد ال عدد األعضاء الرافضين:-

 أحـــد ال عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت:-

 يـقـرر مـا يـلـي

افق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه الحاضرين على مقرر النقطة المتعلقة بالموافقة على و

 ، وذلك كما يلي:2015مشروع الميزانية برسم سنة 

بالنسبة للشق المتعلق بالمداخيل، وافق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه  أوال:

 الحاضرين على األبواب المكونة له، وذلك كما يلي:

 درهم 264.136.850,00: مجال اإلدارة العامة:          10الباب - 

 درهم         575.300,00: مجال الشؤون االجتماعية:   20الباب - 



 درهم 135.515.000,00: مجال الشؤون التقنية:        30الباب - 

 درهم   90.663.900,00: مجال الشؤون االقتصادية:  40الباب -         

 درهم  11.000.100,00          : مجال الدعم:50 الباب- 

  درهم 501.891.150,00          مجموع المداخيل:    

بالنسبة للشق المتعلق بالمصاريف، وافق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه  ثانيا:

 الحاضرين على األبواب المكونة له، وذلك كما يلي:

 درهم 224.123.710,00      : مجال اإلدارة العامة:   10الباب - 

 درهم     9.030.600,00: مجال الشؤون االجتماعية:  20الباب - 

 درهم   49.750.200,00: مجال الشؤون التقنية:       30الباب - 

 درهم 197.809.200,00          : مجال الدعم :50الباب - 

 همدر   21.177.440,00: مجال تدعيم النتائج:        60الباب - 

 درهم  501.891.150,00         مجموع المصاريف:  

بالنسبة للحسابات الخصوصية، وافق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه  ثالثا:

 الحاضرين على هذه الحسابات، وذلك كما يلي:

 حساب النفقات من المبالغ المرصودة:-1

 درهم 58.090.000,00المداخيل: - 

 درهم 58.090.000,00 المصاريف:- 

 حساب المبالغ المرصودة ألمور خصوصية:-2

 درهم 14.960.200,00المداخيل: -  

 درهم 14.960.200,00 المصاريف:- 

وبذلك وافق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع الميزانية برسم سنة 

 برمتها. 2015

 ـس: ــــــجلــــــب المــــاتـــــــك         :            رئيـس المجلس الجماعي 

 مصـــــطفى جـــــوادي       نور الدين األزرق                           

 

 



 


