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 المملكة المغربية                                                                ســــــال في : ............................................
 وزارة الداخلية

 عمالة سال
 جماعة سال

 قسم المالية و الميزانية

 

     مشروع الميزانية برســـــم السنة المالية2017
 مذكرة تقديم

 

 النقطة ..........  :
7201سنة ل ز ـــو التجهي رــالتسيي زانيةـــميروع ــمش لدراسة عدة اجتماعات عقدت اللجنة المالية   
  األتي :على المشروع   جماعالبإلموافقة خلصت في النهاية ل و 

مقارنة %82.7بنمو نسبته  درهم   00361.654.578, حددت في مبلغ مجموع المداخيل المقترحة  
  00444.047.154,مبلغ دود ــــفي ح المصاريف فكانقديرات الخاص بت انبالج أما .6201سنةمع 

. سنة  نفس  مقارنة مع %65.9 بنسبة  درهم  
 

 ميزانية التسيير 

 1/ القســـم األول - المـــــداخيـــل-:
 

 _الباب 10  مجال اإلدارة العامة:
ممثلة بدلك نسبة درهم  0,0000.223.826 في مبلغ ت حددالباب   هذامداخيل  مجموع       
حصة الجماعة من    مصــدره منهام ـــهاأل .  المقترحة بالميزانيةداخيل ـــمن مجموع الم %36.46

من  مجموع  % 677.9بنسبة درهم  223 262 000.00 بالمقدرة ة ــالضريبة على القيمة المضاف
من  مجموع المداخيل المقترحة بالميزانية . %32.54ة اب و نسبـالب بهذاالمداخيل المقترحة    

 

 -الباب 20 : مجال الشؤون االجتماعية :
ن ـم %11.0نسبة بم ـدره 00,003.625 في مبلغ  حددت  الباب بهذاالمداخيل المقترحة  مجموع 

و  السياحيةالمؤسسات ب اإلقامةعلى  م المفروضــــالرس  أهمها  بالميزانية وع المداخيل المقترحةـمجم
  .مـدره 00,000.004ب  محصول استغالل المالعب الرياضية 

 
 -الباب 30 : مجال الشؤون التقنية:

لك  نسبة ــــذممثلة ب مـدره 0,0003.598.173 كانت في حدود  المداخيل المقترحة بهذا  الباب   
دمات ــي من ضريبة الخأتــي  منها  األهم  .وع المداخيل المقترحة بالميزانية ـــمن مجم %07.30

مجموع  المداخيل ـن  م%01,91 بدلك نسبةممثلة  درهم 110 000 000. 00بما قدره   اعية ـــالجم
.  هذا الباب  لمدا خيمجموع  نم%22.36ة  ــو نسب. الميزانية ب ةـالمقترح  

 

 -الباب 40 مجال   الشؤون االقتصادية:
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لك  نسبة ذـب درهم ممثلة 00,003.713.127مبلغ    في ت دحد الباب بهذاالمداخيل المقترحة     
قدره   اــــبم مصدره    الرسم المهني     ها من هماأل من مجموع المداخيل المقترحة %01.22

  . الميزانية بالمقترحة  مجموع المداخيلمع %23.11م ممثلة بدلك  نسبة ــدره 000.000,0056.
بهذا الباب  ترحةالمق  المداخيلمجموع من %03.15و نسبة     

 -الباب 50  مجال الدعم:
لك ـذبو تمثل درهم  00100.000.7, قدره  ما إلىصل تالباب سوف  بهذامجموع  المداخيل المقترحة  
 األموالمنتوج فائدة  ها مصدره   من هماأل.   بالميزانية من مجموع المداخيل المقترحة %20.1نسبة 

 المداخيل المقترحة  نم%86.0ممثلة بدلك  نسبة  م ــدره 0000.0000.5,المودعة بالخزينة بما قدره 
.اب  ــالب هذا  خيل ــداموع  ــــمن مجم%43.74 و بنسبةبالميزانية   

  
:   األتيعلى الشكل  تلخيص المداخيليمكن  التقديرات و بهده   

 
 * الضريبة على القيمة المضافة :  000.00 262 223 درهم بنسبة 45,32%  من مجموع المداخيل المقترحة .

  

 * الضرائب و الرسوم المحولة   : 179.300.000,00   درهم بنسبة 31,00% من مجموع المداخيل المقترحة

. 

 * الموارد الذاتية للجمـــاعة  : 137.023.361,00   درهم بنسبة 23,68% من مجموع المداخيل المقترحة.

 

  / القســـم الثانـــي - المصــــاريف-:
 

 الباب 10  اإلدارة العامة:
بدلك   ةلم ممثــدره 504 161 233. 00حددت في مبلغ  المصاريف المقترحة لهدا الباب  مجموع   

خصص اريف ــلمصا ذهه من األهم.  بالميزانية من مجموع المصاريف المقترحة  % 52.81نسبة 
 % 28.90لك نسبة ذــب درهم ممثلة 000 602 716. 00ويضاتهم  بما قدره و تع جور الموظفينأل

  .هذا الباب وع مصاريف ــن مجمـم  % 17 .88بالميزانية  و بنسبةمن مجموع المصاريف المقترحة 
 

 الباب 20  المجال االجتماعي:
من  % 77,1درهم ممثلة بدلك نسبة   10 000 023. 00المقترحة لهدا الباب  المصاريفمجموع 

انة ــــإعكخصص الباب  ذا ـــــالمصاريف المقترحة به أهم  .  بالميزانية مجموع المصاريف المقترحة 
نسبة  ممثلة  درهم  000.096.4 .00  قدره.بما  االجتماعيةافية و ــــالثق  لجمعيات  الرياضية ل

من مجموع المصاريف المقترحة  % 48.48 نسبة بالميزانية و  من المصاريف المقترحة %  86.0
الباب .  هذاب  
 

 الباب30 : مجال الشؤون  التقنية:
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دلك نسبة ــم ممثلة بـدره  47 002 068. 00حدود كانت في  هدا الباببالمصاريف المقترحة      
الك الماء ــات استهـــــمنها خصص لمستحق  األهم  القسط.من مجموع المصاريف المقترحة  % 24.8

من  %  5.88دلك نسبةــب الـدرهم ممث 34 000 000. 00بما قدره  اء العموميـــو الكهرب
 .وع مصاريف هدا الباب ــن مجمــم %   1.317  و نسبة  وع المصاريف المقترحة بالميزانية.ـــمجم

  
 الباب 50 : مجال الدعم:

لك نسبة ــذم ممثلة بـــدره 249 048 974. 00 ت ب قدر هدا الباب لمصاريف المقترحة لا مجموع
خصص لفائدة التدبير المفوض  منها  األهم . رحة بالميزانيةوع المصاريف المقتــمن مجم % 3.214

ــدلك نسبة ممثلة ب درهم. 531 000 000. 00عزة  بما قدره  أمو مطرح  اع النظافةــلقط
مصاريف الوع ـــمن مجم % 4.005نسبة  بالميزانية و  من مجموع المصاريف المقترحة % 3.332

  . ذا البابالمقترحة به 
المصاريف  كالتالي :  تقديرات   يمكن تلخيص ئج النتاو بهذه     
 

 المصاريف القارة : 
 

مــــدره 1 000 704. 00 * تعويضات  مكتب المجلس : ..........................  

.مــدره 000 602 761. 00 ...................:.....الموظفين و تعويضاتهم  أجور*   

مـــــدره 2 000 004. 00..................... *االكرية :..........................  

مــــدره 531 000 000. 00 * التدبير المفوض لقطاع النظافة : ......................  

مـــــدره 41 104 659. 00 القروض :............................... دفوائتأدية *  

مــــدره 34 000 000. 00...... ....... العمومي  االم  ء  * استهالك الكهرباء و 

مــــــدره 2 000 024. 00* التأمينات :............................................   

مـــــدره 35 000 003. 00 ..................* المبالغ المرصودة للمقاطعات  : ....  

مـــــدره 12 046 374. 00 دفعات لفائدة جمعيات و مؤسسات عمومية ) االتفاقيات(*   

مـــــدره 18 700 000. 00 * دفعات  لفائدة  شركة ســـــــــــــــال نــــــــــور .........  

                                                            -------------------------  
مـــــدره 874 591 744. 00   ............................ وع:ـــــــــالمجم                 

 
. المقترحة بالميزانية  وع المصاريفـــمن مجم   .38.88  %ممثلة بذلك نسبة     
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 المصاريف المتغيرة:    
الممثلة في التسيير اإلداري . اإلعانات المقدمة للجمعيات  . المكتب البلدي  أما باقي المصاريف المتغيرة

مــــــدره 62 007 887, 00دود ـــــفكانت في ح .(..المستودع البلدي ............لحفض الصحة .  
.المقترحة بالميزانية  اريفــــوع المصـــمن مجم %11.62ة   ـــممثلة نسب   
 
 

 ميزانية التجهيز 

 1/ القســـم األول - المـــــداخيـــل-
 
 

الثاني من و مصاريف الجزء   لتمت الموافقة بإجماع أعضاء اللجنة المالية الحاضرين على مدا خي
 الميزانية   و هي كما يلي :

 
منها مصدره فائض  األهم  مــــــدره 38 517 499, 00 ب  تقدرالمداخيل المقترحة  مجموع 

%97.40ة   ـــنسبب  مــــــدره 37 917 498, 00من الميزانية  بمبلغ  األولمداخيل الجزء   
المداخيل المقترحة من مجموع   

 

 2/القســـم الثانـــي - المصــــاريف-:
 
 

   مــــــدره 33 819 795, 00 ...............:تــــــــأدية رأس مـــــــال القـــــــــــــروض* 
   مــــــدره      000 600, 00 ....:حواجز حديديه لحماية الراجلين بالمدرات إقامة أشغال*
   مــــــدره    1 000 000, 00 ...............: للسقوط اآليلةالهدم و صيانة الدور   أشغال*
 

التهيئة  أشغال و مراقبة جودةالـــــــــــدراسات والتتبـــــع  *  
   مــــــدره    2 000 000, 00 .........:............................الحضرية لمد ينة ســــــال

   مــــــدره       303 698, 00 ...:............النـــــــــــافــــــــــــورات الحــــــــــــــإص *
   مــــــدره        800 000, 00 ........:.........ارــــــاآلبحفـــــــــر و تجهيــــــــــــــــــز *

                                                                 ____________________  
   مــــــدره   38 499 517, 00 ..................................:المجمــــــــــــــوع .........

 
 
 
 
 
 

م  ــــالــــالســـــ و                                                                                             
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