
 المـقـرر المتـخـذ

 .2018أكتوبر  30بتاريخ  01مقرر عدد -

 .2019النقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع الميزانية برسم سنة -

، في الـجلسة 2018إن مـجلس جماعة سال الـمجتمع خالل دورته العادية لشهر أكتوبر -

 ،2018أكتوبر  30تمديد أشغال الدورة بتاريخ  إطارالثالثة المنعقدة في 

 المتعلق بالجماعات، 113.14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم -

وبعـد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع الميزانية برسم سنة -

2019، 

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني،-

 إن عملية التصويت العلني أسفرت على ما يلي: وحيث-

 ( عضوا34) عـدد األعضاء الحاضريـن:-

 ( 34)عـدد األصوات المعبر عنها: -

 ( عضوا وهم السادة:34)عـدد األعضـاء الموافقين : -

حليمة الشويكة  -5عبد اللطيف سودو-4محمـد لعلـو -3عادل التويجر -2رشيد الدويبي -1

رشيدة حايل -10عبد المجيد برع -9احـمد لبعيبع -8مـحمد كربوب -7هشـام الحساني -6

-15عبد الباقي لمباركي -14مـحمد الزويتن  13سعيدة ولد عزيز -12علي أبجيج -11

عبد -19تـورية طريف -18جـمال العمراني -17 اإلدريسيحسن -16مصطفى بخـات 

منير  -23سعداوي سعيد ال -22عادل الحصيني -21فاطمة المسهل -20السالم لوريكة 

رشيد -27زكرياء حميدان  -26المصطفى بنروان  -25عبد الكريم حياط  -24بنيوسف 

اشرف ربولي  -31خديجة لمراحي  -30العربي االمغاري  -29نجيب طرافي  -28بوجدية 

 فاطمة الزهراء هيرات. -34 عبد هللا عشاق -33عز العرب حليمي -32

 ال أحـد الرافضين: األعضاءعدد -

 ال أحـد الممتنعين عن التصويت: األعضاءعدد -

 يقـرر ما يـلـي

أعضائه الحاضرين على مشروع الميزانية برسم سنة  بإجماعوافق مجلس جماعة سال 

 الشكل التالي: هذا المشروع وفق جاءت عملية التصويت على وقد، 2019

 الجزء األول: ميزانية التسيير  :أوال -

 المداخيل: -أ 



 درهم 595.614.790,00المداخيل: مجموع  -

 تمت الموافقة على المداخيل بإجماع السادة األعضاء الحاضرين.* 

 المصاريف: -ب 

 درهم 227.253.900,00 : مجال اإلدارة العامة:10مجموع الباب  -

: مجال الشؤون 20مجموع الباب  -

         االجتماعية: 

 درهم 8.070.000,00

: مجال الشؤون التقنية: 30الباب  مجموع -

  

 درهم 59.050.000,00

 درهم 257.669.150,00 : مجال الدعم:50مجموع الباب  -

 درهم 43.571.740,00        : مجال تدعيم النتائج: 60مجموع الباب  -

 درهم 595.614.790,00 المجموع:

 

 الحاضرين. األعضاءالسادة  بإجماعتمت الموافقة على المصاريف بابا بباب * 

 الجزء الثاني: ميزانية التجهيز: ثانيا

 المداخيل: -أ 

 درهم 43.571.740,00        مجموع المداخيل: -

 الحاضرين. األعضاءالسادة  بإجماعتمت الموافقة على المداخيل * 

 المصاريف:-ب 

 درهم 43.571.740,00العامة:  اإلدارة: مجال 10مجموع الباب  -

 الحاضرين. األعضاءالسادة  بإجماعتمت الموافقة على المصاريف * 

 الحسابات الخصوصية: ثالثا

 حساب النفقات من المبالغ المرصودة -1

 درهم 101.577.828,00     : المداخيل -أ 

 .الحاضرين األعضاءالسادة  بإجماعتمت الموافقة على المداخيل * 

 المصاريف:-ب 

 درهم 33.000.000,00 العمومية: اإلنارةاستهالك  -



 درهم 10.000.000,00 استهالك الماء العمومي: -

 درهم 14.644.457,00  مقاطعة تابريكت: -

 درهم 11.715.565,00  مقاطعة لمريسة: -

 درهم 9.372.453,00   مقاطعة بطانة: -

 درهم 12.301.344,00 مقاطعة احصين: -

 درهم 10.544.009,00 مقاطعة لعيايدة: -

 درهم 101.577.828,00       المجموع:

 

 الحاضرين. األعضاءالسادة  بإجماعتمت الموافقة على المصاريف * 

 حساب المبالغ المرصودة ألمور خصوصية -2 

 درهم 2.901.000,00: المداخيل -أ 

 الحاضرين. األعضاءالسادة  بإجماعتمت الموافقة على المداخيل * 

 المصاريف: -ب 

 

 درهم 600.000,00 ضريبة الذبح لفائدة الخيرية:     -

 درهم 1.000.000,00  بناء محالت تجارية: -

 درهم 500.000,00   حي موالي اسماعيل: -

 درهم 1.000,00         المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: -

 درهم 800.000,00       مجمع الفخار والقصب بالولجة:  -

 درهم 2.901.000,00 المجموع:

 

 الحاضرين. األعضاءالسادة  بإجماعتمت الموافقة على المصاريف * 

 وبذلك يكون مجموع الحسابات الخصوصية بقسميها كما يلي:

 درهم 104.478.828,00       مجموع المداخيل: -

 درهم 104.478.828,00      مجموع المصاريف: -

بإجماع السادة األعضاء  2019الخصوصية برسم سنة تمت الموافقة على الحسابات * 

 الحاضرين.

 .2021و 2020و 2019بيان البرمجة الثالثية لميزانية جماعة سال برسم سنوات : رابعا



أعضائه الحاضرين على بيان البرمجة الثالثية لميزانية  بإجماعوافق مجلس جماعة سال * 

 :بمركباتها المالية المكونة مما يلي ،2021و 2020و 2019جماعة سال برسم سنوات: 

 :واردالم -1 

 .موارد التسيير -أ

 .موارد التجهيز -ب

 :لتكاليفا -2

 .تحمالت التسيير -أ

 .تحمالت التجهيز -ب

، على الشكل بجميع مرفقاتها وملحقاتها 2019وع الميزانية برسم سنة رمش وهكذا جاء

 التالي:

وع الميزانية برسم رعلى مش الحاضرينأعضائه  بإجماعبعدها وافق مجلس جماعة سال 

 .، وفق الشكل المفصل أعالهبرمتها وبجميع مرفقاتها وملحقاتها ،2019سنة 

اتب ــنــــائب ك                                         لســــة: ـــــــيـــس الجـــــــرئــ     

 المجلـــــس:

                                            

مد ــــــحـــــم           بي                              ــــــدويـــــــد الـــيـــــــرش     

 وبـــــــــربـــــــك

 
 


	رئــــــــــيـــس الجــــــلســــة:                                          نــــائب كــاتب المجلـــــس:
	رشـــــــيـــد الـــــــدويــــــبي                                         مـــــحــــــمد كـــــــربـــــــــوب

