
              المـقـرر المتـخـذ

 

 .2016أكتوبر  20بتاريخ  01مقرر عدد  -

 .2017النقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية -

، في الجلسة الثانية المنعقدة 2016إن مجلس جماعة سال المجتمع خالل دورته العادية لشهر أكتوبر -

 ،2016أكتوبر  20بتاريخ 

 المتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم -

 .2017وبعـد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية -

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني،-

 وحيث إن عملية التصويت العلني أسفرت على ما يلي:-

 ( عضوا37) ـن:عـدد األعضاء الحاضري-

 ( 37)عـدد األصوات المعبر عنها: -

 ( عضوا وهم السادة:37)عـدد األعضـاء الموافقين : -

عبد اللطيف سودو -5محمد لعلو -4بهـــاء الدين اكدي  -3عــــــادل التويجــــر -2جــامع المعتصــم -1

 -11الطاهر المسعودي  -10محمد اللحية  -9محمد كربوب  -8هشــــام الحساني  -7مصطفى جوادي -6

 -16محمد بنعطية  -15علي ابجيــــج  -14رشيدة حايــــــل  -13محمد الشكــــدالي  -12احمد لبعــــيبع 

يـــوسف -19لطيفــــة المحمـــــدي العـــلــــوي -18محمـــد الزويتــــن -17سعيــــدة ولــد عــــزيـــز 

عبد القادر -24محمد واجار  -23نبيل شيخي  -22بنبراهيم  عزيز-21عبد الباقي لمباركي -20غربي 

نجيب طرافي -29كريمة بوتخيل -28منير بنيوسف -27عادل الحصيني -26فاطمة المسهل -25لطفي 

عز العرب حليمي -34اشرف ربولي -33عزيز اشباري -32خديجة لمراحي -31ام كلثوم انوار -30

 هراء هيرات.فاطمة الز-37لبنى الكحلي -36حنان غزال -35

 ال أحـد عدد األعضاء الرافضين:-

 ال أحـد عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت:-

 يقـرر ما يـلـي

، 2017وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 

 وذلك على الشكل التالي:

 مـــيـــزانيـــة التـــسييـــر أوال:

درهم، فقد وافق عليها مجلس جماعة  578.546.361,00سبة للمداخيل اإلجمالية والبالغ قدرها: بالن-أ

 سال بإجماع أعضائه الحاضرين.



بالنسبة للمصاريف، فقد وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على األبواب المكونة -ب

 لهذه المصاريف بابا بباب، كما يلي:

   

 درهم 233.161.504,00 : مجـــــال اإلدارة العـــــامـــــــة :       10البـــــاب - 

 درهم    10.230.900,00 : مجال الشؤون االجتماعية:      20البـــاب -

 درهم    47.680.200,00 : مـــجـــال الشـــؤون التقنيـــة :       30الباب -

 درهم   249.974.840,00 الــــدعــــــــــم        :       : مــــجــــــال 50الباب-

 درهم     37.498.917,00 : مجـــال تـــدعيم النتائــج      :    60الباب -

 درهم 578.546.361,00 مــــجمــــوع الــمــصــاريف:   

  

 الحســابـــات الخصـــوصيــــــة ثانيا:

 :حـــســـاب النفقــــات من المبالغ المرصــــودة-أ

درهم، فقد وافق عليها مجلس جماعة سال  87.300.000,00بالنسبة للمداخيل البالغ مجموعها: -1

 بإجماع أعضائه الحاضرين.

بالنسبة للمصاريف، فقد وافق عليها مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين حسب التفصيل -2

 التالي:

 درهم 25.000.000,00 استهالك اإلنارة العمومية )مستحقات(:-

 درهم   9.000.000,00 استهالك الـماء العمومي )مستحقات(:-
 درهم 12.792.000,00 مـــقـــاطــــــــعــــة تــــــــابــــريكـــــــت :     -

 درهم 10.660.000,00 مقــــاطـــــعــــــة لـــمريــــســـــــــــــــة:           -

 درهم   9.594.000,00 مقــــــاطعــــــة بــــطـــــانـــــة     :           -
 درهم 10.660.000,00 مقــــــــاطعة احصيــــن      :          -

 درهم   9.594.000,00 مقــــاطعة لعيـــــايــــــدة     :           -

 درهم 87.300.000,00 الـــمـــجــمــــــوع:                

 

 

 :حساب المبالغ المرصودة ألمور خصوصية-ب

درهم، فقد وافق عليها مجلس جماعة سال بإجماع  2.901.000,00بالنسبة للمداخيل البالغ مجموعها: -1

 أعضائه الحاضرين.

عليها مجلس سال بإجماع أعضائه الحاضرين، وذلك حسب التفصيل  بالنسبة للمصاريف، فقد وافق-2

 التالي:

 درهم    600.000,00     ضريبة الذبح لفائدة الخيرية:      -
 درهم 1.000.000,00    بنــــاء مـــحــالت تــــجـــــاريــــة :      -

 درهم    500.000,00   حـــي مـــــوالي اسمـــاعيـــل  :    -



 درهم     1000,00    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:-

 درهم    800.000,00    مجمع الفخار والقصب بالولجة: -

 درهم 2.901.000,00   المجـــــــمـــوع:                  

   

 مـــيــــزانـــيـــة التجـــهيـــز ثالثا:

درهم، فقد وافق عليها مجلس جماعة سال بإجماع  38.499.517,00بالنسبة للمداخيل البالغ قدرها: -أ

 أعضائه الحاضرين.

بالنسبة للمصاريف، فقد وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على البابين المكونين -ب

 لهذه المصاريف، وذلك كما يلي:

 درهم 37.699.517,00 :         10البــــــاب -

 درهم      800.000,00 :         30البــــــاب -

 درهم 38.499.517,00 المجــــــمــــــــوع:     

 

مع إدخال تعديل على عنوان الفقرة التالية: "مشروع متكامل )الدراسات والتتبع ومراقبة جودة  هذا

من مصاريف التجهيز، وذلك ليصبح  10أشغال التهيئة الحضرية لمدينة سال(" المندرجة في إطار الباب 

 غال(".عنوان هذه الفقرة كما يـــلي: "مشروع متكامل )الدراسات والتتبع ومراقبة جودة األش

بعدها وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 

 ، وذلك برمتها.2017

 نائـب كـاتـب المجلـس::                                              رئـيـس مجلس الجماعة 

 مـــــــحـمـد كــــــــربــــوب                              جــــامـــــع المعــــــتصـــــــم                   


