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

 عمالة سال
 جماعة سال

 قسم المالية و الميزانية

  

    مشروع الميزانية برســـــم السنة المالية2019
 مذكرة تقديم

 النقطة ..........  :
9201سنة ل ز ـــو التجهي رــالتسيي زانيةـــميروع ــمش لدراسة عدة اجتماعات عقدت اللجنة المالية   
  األتي :على المشروع   جماعالبإلموافقة باخلصت في النهاية  و 

مقارنة %1.67بنمو نسبته  درهم   00079.614.559, حددت في مبلغ مجموع المداخيل المقترحة  
  00050.304.552,مبلغ دود ــــفي ح المصاريف فكانقديرات الخاص بت انبالج أما .8201سنةمع 

. سنة  نفس  مقارنة مع %1.23 بنسبة  درهم  
خصص لتأدية رأس مال الدين  درهم   0043.571.740,اما الفائض التقديري فكان في حدود   

 ميزانية التسيير 

 1/ القســـم األول - المـــــداخيـــل-:
 

 _الباب 10  مجال اإلدارة العامة:
 %22.45ممثلة بدلك نسبة درهم  0,0002.338.926 في مبلغ حددت الباب   هذامداخيل  مجموع     

حصة الجماعة من الضريبة على    مصــدره منهام ـــهاأل .  المقترحة بالميزانيةداخيل ـــمن مجموع الم
من  مجموع المداخيل  % 0097.بنسبدرهم  223 262 00000. بالمقدرة ة ــالقيمة المضاف

.بالميزانيةمن  مجموع المداخيل المقترحة   % 44.02 و بنسبة .ابـالب بهذاالمقترحة    
 

 -الباب 20 : مجال الشؤون االجتماعية :
ن ـم %8000.0نسبة بم ـدره 00,006.551 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 ـذـــممثلة ب مـدره 0,0000.790.491 كانت في حدود  المداخيل المقترحة بهذا  الباب   
دمات ــأتي من ضريبة الخــي  منها  األهم  .وع المداخيل المقترحة بالميزانية ـــمن مجم %32.7

مجموع  المداخيل ـن  م%31,20 نسبةممثلة  درهم 121 000 000. 00بما قدره   اعية ـــالجم
.  هذا الباب  لمدا خيمجموع  نم%11.26ة  ــو نسب. الميزانية ب ةـالمقترح  

 

 -الباب 40 مجال   الشؤون االقتصادية:
لك  نسبة ذـب درهم ممثلة 00,000.462.121مبلغ    في ت دحد الباب بهذاالمداخيل المقترحة     

قدره   اــــبم مصدره    الرسم المهني     ها من هماأل من مجموع المداخيل المقترحة %93.02
  . الميزانية بالمقترحة  وع المداخيلمجممع %24.01م ممثلة بدلك  نسبة ــدره 000.000,0016.

بهذا الباب  المقترحة  المداخيلمجموع من %01.50و نسبة     
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 -الباب 50  مجال الدعم:
و تمثل درهم  00010.620.6, قدره  ما إلىصل تالباب سوف  بهذامجموع  المداخيل المقترحة  

 األموالمنتوج فائدة  ها مصدره   من هماأل.  بالميزانية  من مجموع المداخيل المقترحة %11.1نسبة
 المداخيل المقترحة  نم%67.0ممثلة بدلك  نسبة  م ــدره 00.000,000.4المودعة بالخزينة بما قدره 

.اب  ــالب هذا  مــدا خيلوع  ــــمن مجم%24.60 و بنسبةبالميزانية   
 -الباب 60  مجال تدعيم: مجموع  المداخيل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ   2.843.980,00 

من  %0.48درهم مصدرها بند واحد : استرجاع االقساط السنوية لالقتراضات المضمونة  ممثلة نسبة
 مجموع المداخيل المقترحة بالميزانية .

 

:   األتيعلى الشكل  تلخيص المداخيليمكن  التقديرات و بهده   
 

 * الضريبة على القيمة المضافة :  000.00 262 223 درهم بنسبة 44,02%  من مجموع المداخيل المقترحة .

  

 * الضرائب و الرسوم المحولة   : 183.500.000,00   درهم بنسبة 30,81% من مجموع المداخيل المقترحة

. 

 * الموارد الذاتية للجمـــاعة  : 149.891.790,00   درهم بنسبة 25,17% من مجموع المداخيل المقترحة.

 

  / القســـم الثانـــي - المصــــاريف-:
 الباب 10  اإلدارة العامة:

بدلك   ةلم ممثــدره 900 253 272. 00حددت في مبلغ  المصاريف المقترحة لهدا الباب  مجموع   
خصص اريف ــلمصا ذهه من األهم.  بالميزانية من مجموع المصاريف المقترحة  % 1.164نسبة 

 % 2231.لك نسبة ذــدرهم ممثلة ب 000 773 217. 00ويضاتهم  بما قدره و تع جور الموظفينأل
  .هذا الباب وع مصاريف ــن مجمـم  % 57 .85بالميزانية  و بنسبةمن مجموع المصاريف المقترحة 

 
 الباب 20  المجال االجتماعي:

من  % 64,1درهم ممثلة بدلك نسبة   8 000 070. 00المقترحة لهدا الباب  المصاريفمجموع 
 دعم كخصص الباب  ذا ـــــالمصاريف المقترحة به أهم  .  بالميزانية لمقترحة مجموع المصاريف ا

 من المصاريف المقترحة %  89.0نسبة  ممثلة  درهم  000.096.4 .00  قدره.بما لجمعيات  ل
الباب .  هذابمن مجموع المصاريف المقترحة  % 60.71 نسبة بالميزانية و   

 
 الباب30 : مجال الشؤون  التقنية:

دلك نسبة ــم ممثلة بـدره  59 000 005. 00حدود كانت في  هدا الباببالمصاريف المقترحة      
الك ــات استهـــــمنها خصص لمستحق  األهم  القسط.من مجموع المصاريف المقترحة  % 69.01

من  %  7.78دلك نسبةــب الـدرهم ممث 43 000 000. 00بما قدره  اء العموميـــالماء و الكهرب
 .وع مصاريف هدا الباب ــن مجمــم %   12.87  و نسبة  وع المصاريف المقترحة بالميزانية.ـــمجم

  
 الباب 50 : مجال الدعم:
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لك نسبة ــذم ممثلة بـــدره 725 015 966. 00 ت ب قدر هدا الباب لمصاريف المقترحة لا مجموع
خصص لفائدة التدبير المفوض  منها  األهم . وع المصاريف المقترحة بالميزانيةــمن مجم % 67.64
ــدلك نسبة ممثلة ب درهم. 441 062 185. 00عزة  بما قدره  أمو مطرح  اع النظافةــلقط

مصاريف الوع ـــمن مجم % 95.65نسبة  بالميزانية و  من مجموع المصاريف المقترحة % 6.112
  . ذا البابالمقترحة به 
المصاريف  كالتالي :  ت تقديرا  يمكن تلخيص النتائج و بهذه     
 

 المصاريف القارة : 
 

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

.مــدره 000 773 271. 00 ...................:.....الموظفين و تعويضاتهم  أجور*   

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

مــــدره 441 062 185. 00 * التدبير المفوض لقطاع النظافة : ......................  

مـــــدره 53 900 587. 00 القروض :............................... دفوائتأدية *  

مــــدره 43 000 000. 00...... ....... العمومي   * استهالك الكهرباء و الما  ء

مــــــدره 2 000 085. 00* التأمينات :............................................   

مـــــدره 85 828 577. 00 ..................* المبالغ المرصودة للمقاطعات  : ....  

مـــــدره 02 006 654. 00 دفعات لفائدة جمعيات و مؤسسات عمومية ) االتفاقيات(*   

مـــــدره 21 350 000. 00 شركة ســـــــــــــــال نــــــــــور .........  * دفعات  لفائدة  

                                                            -------------------------  
مـــــدره 502 682 390. 00   ............................ وع:ـــــــــالمجم                 

 
. المقترحة بالميزانية  وع المصاريفـــمن مجم   90.98  %لة بذلك نسبة  ممث   

 المصاريف المتغيرة:    
الممثلة في التسيير اإلداري . اإلعانات المقدمة للجمعيات  . المكتب البلدي  أما باقي المصاريف المتغيرة

مــــــدره 49 066 567, 00دود ـــــفكانت في ح (..المستودع البلديلحفض الصحة .  
.المقترحة بالميزانية  اريفــــوع المصـــمن مجم %9.02ة   ـــممثلة نسب   
 
 

 ميزانية التجهيز 
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 1/ القســـم األول - المـــــداخيـــل-
 
 

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

 
.) الفائض التقديري(   مــــــدره 43 740 571, 00 ب  تقدرالمداخيل المقترحة  مجموع   

 

 2/القســـم الثانـــي - المصــــاريف-:
 
 

   مــــــدره 43 740 571, 00 ...............:تــــــــأدية رأس مـــــــال القـــــــــــــروض* 
                                                               ____________________  

   مــــــدره 43 571 740, 00 المجمــــــــــــــوع ...........................................:
 
 
 
 

م  ــــالــــالســـــ و                                                                                             
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


