
 المقـرر المتخـذ

 .2010نونبـر  5بتاريـخ  05مـقـرر عـدد -

 ،2011النقطة المتعلقة بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية -

، خالل 2010إن مجلس الجماعة الحضرية لسال المجتمع في الدورة العادية لشهر اكتوبر -

 ،2010نونبر  5الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

المتعلق بالميثـاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمـه  78-00وطبقـا لمقتضيـات القانون رقم -

 ،17-08بالقانـون رقـم 

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة -

 ،2011المالية 

 وبعد اللجوء الى التصويت العلني،-

 رت على ما يلي:وحيث إن عملية التصويت أسف-

 ( عضوا43: )عدد االعضاء الحاضرين-

 43: عدد االصوات المعبر عنها-

 ( عضوا هم السادة:43) :عدد االعضاء الموافقين-

عبد اللطيف -5اناس بنغموش -4احـمد السفياني -3جامع المعتصم -2نور الدين االزرق -1

سعيد  -10خالـد فتحي -9ي بهاء الديـن اكـد-8رشيد الدويبـي -7الجياللي سيـن -6سـودو 

 السعداوي

 

-15نورة رسبا -14محمد خربوش -13الطاهر مسعودي -12عبد الرحمان الشكري -11

سعيدة ولد -19احساين اجور -18عبد اللطيف بنعزوز -17عبد هللا نقر -16محمد بناني 

يوسف -23عزيز زايدي -22لطيفة المحمدي العلوي -21عبد الرحيم الزمزامي -20عزيز 

عبد الكـريم كرا -27محمد الشكدالي -26عزيز بنبراهيم -25حسن العبدالوي -24ي غرب

عبد الفتاح اوكاية -31حسن االدريسـي -30محمد الـعربي سرسيف -29مصطفى بخات -28

احمد العلوي االمـراني -35عبد الغني بلهـوس -34نبيل شيخي -33جمال العمرانـي -32



سعيد مكجة -39عبد الرحمان القاسمي -38لطفي  عبد القادر-37عبد السالم لوريكة -36

 لبنى الكحلي.-43حياة بوفراشن -42هشام الحساني -41مبارك التزاريني -40

 الأحــد  ن:ـدد االعضاء الرافضيـع-

 الأحــد عدد الممتنعين عن التصويت:-

 

 ي:ـلـا يـرر مـقـي

النقطة المتعلقة صادق المجلس الجماعي لسال بإجماع اعضائه الحاضرين على مقرر 

 ، وذلك حسب التفصيل التالي:2011بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 

 بالنسبة للشق المتعلق بالمداخيل: أوال:

 صادق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه الحاضرين على أبواب المداخيل كما يلي:

 درهم 224.867.000,00مجـال اإلدارة العـامـة:   10الباب -

 درهــم 455.000,00مجال الشؤون االجتماعية:    20الباب -

 درهم 107.165.000,00مجال الشـؤون التقنـية:    30الباب -

 درهم 64.660.300,00مجال الشؤون االقتصادية:    40الباب -

 درهـم 8.000.100,00مـجـال الـدعـم  :     50الباب -

                  

 درهم 405.147.400,00وع: ـمـالمج                         

 بالنسبة للشق المتعلق بالمصاريف: ثانيا:

 صادق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه الحاضرين على أبواب المصاريف كما يلي:

 درهم 188.264.110,00مجـال اإلدارة العامـة:    10الباب -

 درهم 13.570.300,00ية: مجال الشؤون االجتماع 20الباب -

 دلرهم 60.665.000,00مجال الشـؤون التقنيـة: 30الباب -



 درهم 130.005.200,00مـجـال الـدعــم: 50الباب -

 درهم 12.642.790,00مجال تـدعيم النتـائـج: 60الباب -

                   

 درهم 405.147.400,00وع: ـمـالمج                 

 

المصادقة على المبلغ اإلجمالي لحساب النفقات من المبالغ المرصودة لفائدة المقاطعات -

الخمس، مع إرجاع حساب النفقات الخاص بمقاطعة المريسة الى مجلس هذه المقاطعة 

 قصد إعادة دراسته من جديد.

 ة.تأدية متأخرات كل من شركة ريضال والشركة المفوض لها تدبير مطرح النفايات أم عز-

 : بالنسبة للحسابات الخصوصية ثالثا:-

صادق المجلس الجماعي لسال بإجماع أعضائه الحاضرين على الحسابات الخصوصية كما 

 يلي:

 حساب النفقات من المبالغ المرصودة بشقيه المداخيل والمصاريف.-1

 حساب المبالغ المرصودة ألمور خصوصية بشقيه المداخيل والمصاريف.-2

 

 :نـائـب  كـاتـب المجلـس                                     : المجلـسس ـرئـي 

 

 نـور الـدين االزرق                                                            سـعيد السـعداوي 

 


