
 المـقـرر المتـخـذ

 .2015أكتوبر  28بتاريخ   01مقرر عدد -

 .2016النقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية -

، في الجلسة الثالثة المنعقدة 2015مجلس جماعة سال المجتمع خالل دورته العادية لشهر أكتوبر  إن-

 الدورة،هذه ، والتي تدخل في إطار تمديد أشغال 2015أكتوبر  28بتاريخ 

 المتعلق بالجماعات، 113.14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم -

 ،2016وافقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالم-

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني،-

 وحيث إن عملية التصويت العلني أسفرت على ما يلي:-

 ( عضوا56) عـدد األعضاء الحاضريـن:-

 ( 56)عـدد األصوات المعبر عنها: -

 ( عضوا وهم السادة:56)عـدد األعضـاء الموافقين : -

 -6عبد اللطيف سودو  -5محمد لعلو -4المصطفى الغماري  -3رشيــــد الدويبي -2جـامـــع المعتصم -1

 -11محمد كربوب  -10الجــياللي سين  -9هشام الحساني  -8حليمة الشويكة  -7مصطفى جوادي 

-16برع عبد المجيد -15محمد الشكدالي  -14احمد لبعيبع  -13الطاهر المسعـودي  -12محمد اللــحية 

-21محمد الزويتـــن  -20سعيدة ولد عزيز  -19علي ابجيج -18نجية المصلوحي -17احمد نجيب 

 -25عزيز بنبـــراهيــــــم  -24عبد الباقــــي لمباركــــي  -23حسن العـبدالوي -22يوسف غربــي 

-30يل شيخي نب -29قاسم النعايمي -28احمد فرشيدي -27عبد النبي المرزوقي  -26مصطفى بخـــات 

-35عبد القادر لطفـــــي -34عبد السالم لوريكة -33تورية طريف -32خالد فتحي -31محمد واجار 

-39كريمـــــة بوتخيـــــــــــــــل -38منـــير بنيوســـف -37عـــــادل الحصيني -36فاطمـــة المسهــل 

عصام -44زكرياء حميدان -43فاطمة بوزيدي -42محمد اغني -41نزهة الوفي -40عبد الكريم حياط 

اشرف  -49خديجـة لمراحي -48العربـي االمغـاري -47ام كلثوم أنوار -46نجيب طرافي -45الكتاني 



-54ادريس صادق  -53لبنى الكحلـــي  -52عدنــــان االدريسي  -51عز العرب حليمي  -50ربولي 

 هشام بلكزاز.- 56محمد الكيحل -55فاطمة الزهراء هيرات  

 أحـــد ال عضاء الرافضين:عدد األ-

 أحـــد ال عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت:-

 يـقـرر مـا يـلـي

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

 ، وذلك على الشكل التالي:2016

درهم، فقد وافق  533.544.424,00بالنسبة للشق المتعلق بالمداخيل البالغ مجموعه:  أوال:

 مجلس جماعة سال على هذا الشق بإجماع أعضائه الحاضرين.

بالنسبة للشق المتعلق بالمصاريف، فقد وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه  ثانيا:

 الحاضرين على األبواب المكونة لهذا الشق بابا بباب، وذلك كما يلي:

 درهم 229.565.839,00دارة الـــعامـــــة  :     : مجـــــــــــــال اإل 10الباب -

 درهـــــــــــم 7.860.900,00: مجال الشؤون االجتماعية :      20الباب -

 درهــــــم 38.330.200,00: مجال الشـــــؤون التقـــنيــــــة  :      30الباب -

 درهم  229.234.140,00مجـــــــــال الـــــــدعــــــــــــــــــــــم    :      : 50الباب -

 درهـــم 28.553.345,00: مجال تدعيــــــم النتائــــــج   :       60الباب -

                              

 درهم 533.544.424,00      مجمــــــوع المصاريـــــــف:              

، فقد وافق عليها مجلس جماعة سال 2016بالنسبة للحسابات الخصوصية برسم سنة  لثـــا:ثـا

 بإجماع أعضائه الحاضرين.

، فقد وافق عليها 2016بالنسبة للمبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية  رابعــــا:

 مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين.

مشروع الميزانية برسم السنة  بإجماع أعضائه الحاضرين علىوبذلك وافق مجلس جماعة سال   

 برمتها. 2016المالية 

 كـــــاتــــب المـــــجلـــس                                               رئـــيس مــجلس الجــماعة       

 الجــــياللي ســــين                                  جــــامــع المعـــتصـــم             



 


