
 المـقـرر المتـخـذ
 

 .2017أكتوبر  16بتاريخ  01مقرر عدد  -

 .2018النقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية -
، في الجلسة الثانية المنعقدة 2017إن مجلس جماعة سال المجتمع خالل دورته العادية لشهر أكتوبر -

 ،2017أكتوبر  16بتاريخ 

 المتعلق بالجماعات. 113.14لمقتضيات القانون التنظيمي رقم وطبقا -

 .2018وبعـد 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:-
 ( عضوا30) عـدد األعضاء الحاضريـن:-

 ( 30)عـدد األصوات المعبر عنها: -
 ( عضوا وهم السادة:30)عـدد األعضـاء الموافقين : -

-6محمد لعلو -5المصطفى الغماري -4بهـــاء الدين اكدي  -3رشيد الدويبي -2جـامع المعتصم -1

 -11محمد اللحية  -10محمد كربوب  -9الجياللي سين  -8هشام الحساني  -7مصطفى جوادي 
عبد الباقي -16علي ابجيج -15احمد نجيب -14رشيدة حايل -13احمد لبعيبع -12هر المسعودي الطا

منير -21سعيد السعداوي -20عادل الحصيني -19جمال العمراني -18قاسم النعايمي -17لمباركي 

لحسن -26خديجة لمراحي -25نجيب طرافي -24رشيد بوجدية -23عصام الكتاني -22بنيوسف 
 فاطمة الزهراء هيرات.-30نبيل الغالبي -29عدنان اإلدريسي -28ولي اشرف رب-27اهوات 

 ال أحـد عدد األعضاء الرافضين:-

 ال أحـد عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت:-
 

 يقـرر ما يـلـي

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 
من  9على أنظار المجلس، مع إدخال تعديلين هما بندين في الصفحة ، كما هي معروضة 2018

 مصاريف التسيير، على النحو التالي:

المتعلق بشراء لوازم مدرسية بالنسبة للتعليم االبتدائي، حيث تم تخصيص  11-50-20البند رقم  -
 درهم في هذا البند. 100.000,00درهم بدل مبلغ  50.000,00مبلغ 

المتعلق بشراء لوازم مدرسية بالنسبة للتعليم الثانوي، حيث تم تخصيص مبلغ  11-60-20البند رقم  -

 درهم في هذا البند. 100.000,00درهم بدل مبلغ  50.000,00
من مصاريف التسيير، على  10درهم على بندين في الصفحة  100.000,00ليتم توزيع مبلغ 

 النحو التالي:
يف التكوين المستمر للمنتخبين، حيث تم تخصيص مبلغ المتعلق بمصار 13-70-20البند رقم  -

 درهم في هذا البند. 100,00درهم بدل مبلغ  50.100,00

المتعلق بمصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة، حيث تم تخصيص  14-70-20البند رقم  -
 درهم في هذا البند. 100,00درهم بدل مبلغ  50.100,00مبلغ 

سبة لفقرة أو بند في إطار الشق المتعلق بالمداخيل من الميزانية، فيما هذا مع إيجاد صيغة منا

يتعلق بتحصيل واجب مقابل الخدمات الجماعية المقدمة لفائدة المنتجين الكبار للنفايات، الذين ينتجون 
 لتر يوميا. 200أكثر من 



، على الشكل 2018وهكذا جاء تصويت مجلس جماعة سال على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 
 التالي:

 أوال: مـــيزانيــة التسيير

 المداخيل: -أ

 درهم 585.778.277,20مــــجــــمـــوع المـــداخيــــــل:        -

 * تمت الموافقة على المداخيل بإجماع السادة األعضاء الحاضرين.

 المصاريف: -ب

اإلدارة  : مجال10البـاب  -
 الـــعــــــامــــــــــــــة:           

 درهم 220.919.243,00

 درهم   10.491.133,20 : مجال الشؤون االجتماعـــــــية:         20الباب  -

 درهم   62.380.200,00 : مجال الشؤون التقنية:                30الباب  -
 درهم 251.518.587,00 الــدعــــــم:                    : مـــــجـــــال50البـاب  -

 درهم   40.469.114,00 : مجال اندماج النتائج:                60الباب  -

 درهم 585.778.277,20 الــمـــجـــــمــــــوع   :     
 

 * تمت الموافقة على المصاريف بابا بباب بإجماع السادة األعضاء الحاضرين.

 ثانيا: ميزانية التجهيز

 المداخيل: -أ

 درهم 40.469.114,00مجموع المداخيل:  -
 * تمت الموافقة على المداخيل بإجماع السادة األعضاء الحاضرين.

 المصاريف: -ب

 : مجال اإلدارة العامة:10الباب  -

 درهم 40.469.114,00تأدية رأسمال القروض:  -

 السادة األعضاء الحاضرين.* تمت الموافقة على المصاريف بإجماع 

 ثالثا: الحسابات الخصوصية 

 حساب النفقات من المبالغ المرصودة-أ

 المداخيل: -1

 درهم 99.254.647,00مجموع المداخيل:    -
 * تمت الموافقة على المداخيل بإجماع السادة األعضاء الحاضرين.

 المصاريف: -2

 درهم 31.400.000,00 استهالك اإلنارة العمومية )مستحقات(:   -

 درهم   10.000.000,00 استهالك الـماء العمومي )مستحقات(:    -



 درهم 14.579.368,00 مـــقـــاطــــــــعــــة تــــــــابــــريكـــــــت :               -

 درهم 11.570.944,00 مقــــاطـــــعــــــة لـــمريــــســـــــــــــــة:                  -

 درهم   9.198.886,00 مقــــــاطعــــــة بــــطـــــانـــــة     :                  -
 درهم 12.265.179,00 مقــــــــاطعة احصيــــن      :                  -

 درهم   10.240.270,00 مقــــاطعة لعيـــــايــــــدة     :                   -

 درهم 99.254.647,00 الـــمـــجــمــــــوع:         
 

 * تمت الموافقة على المصاريف بإجماع السادة األعضاء الحاضرين.
 حساب المبالغ المرصودة ألمور خصوصية -ب

 المداخيل: -1

 درهم 2.901.000,00مجموع المداخيل:  -
 الحاضرين.* تمت الموافقة على المداخيل بإجماع السادة األعضاء 

 المصاريف: -2

 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:    

 
 * تمت الموافقة على المصاريف بإجماع السادة األعضاء الحاضرين.

 كما يلي:وبذلك يكون مجموع الحسابات الخصوصية 

 درهم 102.155.647,00مجموع المـــداخيـــل:       -
 درهم 102.155.647,00مجموع المصـــاريف:        -

 بإجماع السادة األعضاء الحاضرين. 2018* تمت الموافقة على الحسابات الخصوصية برسم سنة 

رسم السنة المالية بعدها وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع الميزانية ب
 ، وذلك برمتها. 2018

 كـــاتــــــــب المـــــجلـس                 رئيس مجلــــس الجماعة    

 الجيــــــاللي ســـــــين                                           جــــامع المـــعتــــــصم        

 
 
 

 

 


