
 1 

   المملكة المغربية 
 وزارة الداخلية

 عمالة سال
 الجماعة الحضرية لسال
 قسم المالية و الميزانية

 

 2201الدراسة والمصادقة على الحساب اإلداري لسنة     :  ..…… النقطة

 تقديمالمذ كرة  

 
 أولان ك.و2012لسنة اإلداريالحساب لدراسة  ت اجتماعا  عدة  عقدت اللجنة المالية

مداخيل و للمستفيضة سواء بالنسبة بعد دراسة  و  2013فبراير  06لها  بتاريخ اجتماع 

 اعليه تمت المصادقة  2012و الثاني  التي تمت خالل سنة  األولبالجزء  المصاريف 

 :   األتيعلى الشكل  الحصيلة و كانت  ,ينالحاضر اللجنة  أعضاءالسادة  بإجماع

بلغوووووت موووووا قوووووودر     2012 ةتسووووويير لسوووووونالبميزانيوووووة  مجمووووووع الموووووداخيل المحققووووووة

مقارنووة موو   %103.49 كانووت فووي  وودود  يلنسووبة التحصوو ,  درهوو 433.542.860,73

الخووا   القسوو   أمووا ,درهوو  418.908.700,00محووددة فووي  كانووت  التووي التقووديرات

الميزانيووة نسووبة صوور    .درهوو 384.094.894,97وصوولت مووا قوودر  قوود بالمصوواريف ف

 : رات التاليةفسيالت إليك و نة م  االعتماد النهائي   بالمائة مقار 89.11 بلغت

 

 (ميزانية التسيير )األولالجزء 

 
 :الجزء األول  لمدا خي

   :العامة اإلدارةمجال 10الباب *
 بنسوبة دره  227.758.696,41بهذا الباب وصلت ما قدر   ققة المداخيل المحمجموع 

 مقارنوة مو  تقوديرات هوذا  %99,68من مجموع المداخيل المحققة و  بنسوبة   %52.53

ة علووى منتوو  الضووريب مصوودر   هووامن األهو . درهوو  228.473.000,00  بمبلوو    البواب

من مجموع  %51,78  ممثلة نسبة دره   224.493.000,00القيمة المضافة بما قدر  

يون  بندالث  نجد  .هذا الباب مجموع مداخيل  من    %98,56ونسبة   الميزانية  مداخيل 

  الهمووووموووودا خياذ وصوووولت بالتطوووواب   اإلشووووهادو  اإلمضوووواءلخاصووووين برسوووو  تصوووودي  ا

   %0,88ونسوبة  الميزانيوة من مجموع مداخيل  % 0,45نسبةب دره   1.992.000,00

 . هذا الباب مجموع مداخيل   من 

  :: مجال الشؤون االجتماعية20الباب *
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 %0,02  ممثلوة بنسوبة دره 127.636,24هذا الباب وصلت ما قدر   مداخيل مجموع 

 % 25,51ا البواب كانوت فوي  ودود  ذتحصيل بهال  الميزانية , نسبةمداخيل من مجموع 

   . دره   500.300,00في   محددة  مقارنة م  تقديرات الميزانية والتي كانت

 

 

  :: مجال الشؤون التقنية30الباب *
 

 % 27,57 ثلة بنسوبةدره  ,مم  119.549.366,01مداخيل هذا الباب وصلت ما قدر  

 التوي كانوت موداخيل ال مون مجمووع   %107.14نسوبة  و يل الميزانية .من مجموع مداخ

 ضووريبة ) اليا( ومصوودر   رسوو  الخوودمات الجماعيووة  منهووا  األهوو مقووررة بهووذا البوواب  

 دره  ممثلوة77.338.861,92مجموعه  بما  )سابقا( األمالكالصيانة المفروضة  على 

مجمووووع مووون  % 64,69, ونسوووبة  الميزانيوووة  مجمووووع موووداخيل  مووون % 17,83 بنسووبة

 مداخيل هدا الباب.

نسوبة درهو  ممثلوة ب  20.819.526,00نجد الضريبة على عمليات البناء بما قودر   ث    

موون مجموووع مووداخيل هووذا  %17,41ونسووبة  , الميزانيووة موون مجموووع مووداخيل  4,80%

 الباب . 

 ر  بمووا قوود الغيور مبنيووة  علووى االراضووي الحضوورية يبة ضورالالثالوون نجوود  المرتبووة  وفوي 

 مووون مجمووووع الموووداخيل المحققوووة  %  2,74درهوو   ممثلوووة بنسوووبة :  11 893.716,12.

 .من مجموع مداخيل هذا الباب  %9,94, ونسبة بالميزانية 

 

  :: مجال الشؤون اإل قتصادية 40الباب *

 

ة ممثلو دره   63.488.688,15  وصلت ما قدر  الباب  المداخيل المحصل عليها بهذا 

مقارنوووة مووو   % 92.88الميزانيوووة , ونسوووبة   مووون مجمووووع موووداخيل  % 14.64نسوووبة 

ضووريبة األهوو  منهووا مصوودر  .درهوو    68.355.200,00 المحووددة فووي مبلوو   تقووديرات ال

لووة درهوو  ممث 26.949.572,24 بمووا قوودر   ( اليووا )  الرسوو  المهنووي والتجووارة )سووابقا( 

مووون مجمووووع  %42,   44الميزانيوووة , ونسوووبةاخيل مووون مجمووووع مووود  % 6,21بنسوووبة  

 مداخيل هذا الباب .

 قدر  ل وكالء البي  بالجملة بماوفي المقام الثاني نجد الرس  المفروض على مداخي  

نسووبة والميزانيووة .موون مجمووع مووداخيل  % 5,30نسووبة درهو  ممثلووة  22.980.625,88

 هذا الباب .من مجموع مداخيل  % 36,89

  :: مجال الدعم  50الباب * 
 

   درهوو   10.493.766,06  مووا قوودر   مجموووع المووداخيل المحققووة  بهووذا البوواب وصوولت

موون    %104,93و نسووبة  . الميزانيووة  موون مجموووع مووداخيل   % 2,42ممثلووة بنسووبة  

أهوو   ,درهوو      10.000.100,00 مجموووع المووداخيل المرتقبووة  لهووذا البوواب  بمووا قوودر  
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 درهو   5.332.902,61منتو  األمووال المودعوة بالخزينوة بموا قودر   الباب هذا  مداخيل

موون مجموووع  % 50,81الميزانيووة و  نسوبة   مون مجموووع موداخيل %1,23ممثلوة بنسووبة 

بموووا قووودر  و فوووي المقوووام الثووواني  نجووود موووداخيل مختلفوووة و  ارئوووة  موووداخيل هوووذا البووواب 

الميزانيوة  و نسوبة   مداخيل  من مجموع  % 1,19دره  ممثلة بنسبة   5.160.363,45

   من مجموع مداخيل هذا الباب . % 49.17

 وبهذ  الحصيلة يمكن تلخيص المداخيل على الشكل اآلتي : 

 
مررم مجمرر     % 1,785نسرربة  ممثلررة درهررم  000,00.493.224  : الضررريبة علررى القيمررة المضررا ة -

 .المداخيل 

 
مررررم مجمرررر     %04,42نسررربة  ممثلررررة م درهرررر 209,94.790.510: الضرررراو  و الرسرررر ل المح لرررة -

 المداخيل.

 

مرم مجمر     %3,812درهم ممثلة نسربة   50,79.6259.310:الذاتية للجماعة الضراو  و الرس ل   -

 . الميزانيةمداخيل 

 

 

 :مصاريف الجزء األول  -1
 

ما  نية وصلتزاــــــمن المي األولزء ــــــبالج  التي تمت  المصاريفوع ـــــمجم

 % 89.11 الميزانية هي  صر و بهذا تكون نسبة دره   384.094.894,97 قدر  :

   التسيير . ميزانيةب االعتمادات المفتو ة  بمجموع  مقارنة 

 على الشكل األتي :  هات  توزيعقد و

  :يمجال اإلدار:ال   10الباب  *      

 

 درهو  ممثلوة نسوبة 197.788.968,66هودا البواب وصولت موا قودر  مجموع مصواريف 

مقارنوة  %  95.49ونسوبة  من مجموع المصواريف التوي تموت بالميزانيوة , %  51.49

 و المووويفين ألجووور   رصوودتوو   هووا من  األهوو  موو  االعتمووادات المفتو ووة بهووذا البوواب .

مووون مجمووووع  % 41.50درهووو  ممثلوووة نسوووبة  159.433.165,29تعويضووواته  بمبلووو  

 يف هذا الباب من مجموع مصار %  80.60نسبة ومصاريف الميزانية 

توووو  نجوووود  مصوووواريف فوائوووود القووووروض موووون صووووندو  التجهيووووز الجموووواعي بمووووا قوووودر  

موون مجموووع مصوواريف الميزانيووة و  %  5.07درهوو  ممثلووة نسووبة  19.495.240,80:

 مصاريف التسيير اإلداري منت  نجد  من مجموع مصاريف هذا الباب .  %9,85نسبة 

  إلداريوةاهالك المواء و الكهربواء بالبنايوات لوازم و مطبوعات  المكاتب و االكرية و اسوت

يانة الصووو كوووذا الثقافيوووة و الفنيوووة التوووي تقووووم بهوووا الجماعوووة و  األنشوووطةو كوووذا الهووواتف و 

من  %2,73دره  ممثلة نسبة  10.504.413,09االعتيادية للبنايات اإلدارية  بما قدر  

 .  البابهدا من مجموع مصاريف   %5,31الميزانية و نسبة  مجموع مصاريف 
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لغيوار  مصاريف المستودع البلدي  بما فيه شراء الوقود و الزيووت و قطو  انجد  أخيراو 

 بموووا قووودر  و كوووذا التنمينوووات و شوووراء موووواد البنووواء   اآلليووواتالشوووا نات  و  إصوووال و 

موون مجمووع مصوواريف الميزانيووة ,و نسووبة  %1,89درهو  ممثلووة نسووبة 7.261.354,48

 .لبابمن مجموع مصاريف هذا ا3,67%

 

 :جتماعياالمجال :ال   02الباب * 

 

 % 2,58دره  ممثلة نسبة  10.185.847,89: المجال  كانت في  دود هدا  مصاريف

االعتموادات المفتو وة مون مجمووع % 89,29و نسوبة الميزانية مصاريف   من مجموع 

و  يوةفالثقا.لجمعيوات الرياضوية تو  رصود   لمون  ا مصاريفمن هذ  ال  ه األ,هدا الباب ب

مجمووووع مووون   %1,15درهووو  ممثلوووة نسوووبة  4.493.600,00بموووا قووودر   االجتماعيوووة 

 امووا بوواقي  .موون مجموووع مصوواريف هوودا البوواب % 44,11االجماليووة و نسووبة مصوواريف ال

و المقدموووة للمحتووواجين  اإلعانوووات.  ته  المكتوووب البلووودي لحفووو  الصوووحة فوووالمصووواريف 

 سوبةدره  ممثلوة ن 5.692.247,89وصلت ما قدر   و مواد البناء للمقابر   اإلصال ات

من مجموع مصاريف هودا  %55.88صاريف الميزانية و نسبة م مجموع  من% 1,48

 الباب.

 التقني:مجال :ال   03الباب *

 دره  ممثلة نسبة 59.578.128,40 قدر  مصاريف هدا الباب وصلت ما  مجموع  

من مجموع االعتمادات   %94,76و نسبة من مجموع مصاريف الميزانية 15,51%

 واء الم استهالك لتنديةمن هد  المصاريف رصد   األكبرالقسط  ,المفتو ة بهذا الباب

من  %13,43دره  ,ممثلة نسبة  51.600.000,00الكهرباء العمومي بما قدر  

جد من مجموع مصاريف هدا الباب .ث  ن %86,60مجموع مصاريف الميزانية و نسبة 

ية و السا ات العموملتي ته  صيانة الطر  ,المنا   الخضراء باقي المصاريف ا

  در  قبما العمومية  اإلنارة العتاد الصغير للتشوير  و شارات اسماء الشوارع وو

من مجموع مصاريف الميزانية و نسبة  %2,13دره  ممثلة نسبة  8.578.128,40

 من مجموع مصاريف هدا الباب .14,39%

 :عم الدمجال :    50الباب *

  دره 116.541.950,02قدرت بنحو  الباب  هدابالتي تمت  االجمالية  المصاريف

من مجموع  %85,24و نسبة  الميزانية   من مجموع مصاريف%30,34نسبةممثلة 

 مابلنظافة اللتدبير المفوض لقطاع  منها خصص  األه ,االعتمادات المفتو ة بهذا الباب

مجموع مصاريف الميزانية من  %20,96ة دره  ممثلة نسب 80.524.575,37قدر .

  المرصودة ث  نجد المبالهذا الباب .ب  المصاريف من مجموع  بالمائة  69,09,و نسبة 

من مجموع  %6,24ممثلة نسبة  دره  24.000.000,00للمقا عات  بما قدر  

 .اببالمائة  من مجموع المصاريف   بهذا الب 20,59مصاريف الميزانية ,و نسبة 

 7.852.263,86د مصاريف التعويضات عن الضرر لصال  الخوا   بما قدر  ث  نج

بالمائة  من  6,73من مجموع مصاريف الميزانية ,و نسبة  %2,04ممثلة نسبة  دره 
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الباب فته  دفعات لفائدة  بهذاباقي المصاريف  أمامجموع المصاريف   بهذا الباب.

 دره  4.165.110,79ما قدر  مجموعة من الجمعيات و التعاونيات و المؤسسات ب

بالمائة  من مجموع  3,57من مجموع مصاريف الميزانية ,و نسبة  %1,68ممثلة نسبة 

 المصاريف   بهذا الباب

 :يمكن تلخيص المصاريف كما يلي السالفة الذكر  و بهذ  النتائج 
 

 : القارة المصاريف  -
 

 لمصاريف مم مجم   ا % 46.95درهم بنسبة  159.433.165,29   *أج ر الم ظفيم و تع يضاتهم              :          

 

 المصاريف مم مجم   % 23.71درهم. بنسبة  80.524.575,37ظا ة :           :      *التدبير المف ض لقطا  الن       

 

 المصاريف مم مجم   % 15.19بنسبة درهم.  51.600.000,00      *استهالك الماء و الكهرباء العم مي         :       

 

 مصاريفمم مجم   ال % 05.74درهم . بنسبة  19.495.240,80:          اود القروض لصندوق التجهيز الجماعي تأدية*       

 

    المصاريفــــــــمجم مم % 0.70درهم . بنسبة  2.387.028,00* األكرية                                         :            

 

   المصاريفمم مجم  % 07.07درهم. بنسبة  24.000.000,00*المبالغ المرص دة  للمقاطعات                :            

 

 اريفـــــ   المصـــــــممم مج % 0.52درهم .   1.769.632,97* التأمينات                                         :            

 

    المصاريفــــــمم مجم % 0.11بنسبة  درهم .    380.150,00لمجلس                   :    * تع يضات  مكت  ا       

                                   ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 مصاريف . مم مجم   ال % 88,41درهم  ممثلة  339.589.792,43   :المجمــــــــــ   :..............     

        

ت ني فكانن التقوته  الميدان اإلداري . الميدان االجتماعي و الميدا:  المصاريف المتغيرة -

من مجموع مصاريف  %11,58دره  ممثلة نسبة  44.505.102,54في  دود : 

 الميزانية .
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 : ز() التجهيـــــــالجزء الثاني 
 :  لمدا خيال-1
ه  در 418.942.644,63: مجموعه ما وصلت الجزء الثاني من الميزانية  لمدا خي 

لة دره  ممث 376.401.324,45منها مصدر  فوائض السنوات الفار ة بمبل   ه  األ

 من اإلمدادات , ث  نجد  التجهيز  ميزانية لمدا خيمن مجموع  % 89,84نسبة 

ه  در 24.826.800,00بما قدر  : االستثمار  ألجلضافة ضريبة على القيمة الملا

لمقام افي  والجزء الثاني من الميزانية . لمدا خيمجموع  من  % 05,92ممثلة نسبة 

بما قدر   المتحصل من قروض صندو  التجهيز الجماعي نجد الثالن 

 .التجهيز  لمن مدا خي % 4,15نسبة بدره  17.400.000,00

 

 :صاريف  الم-2

 

ه  در 132.983.928,63 كانت في  دود وع مصاريف الجزء الثاني من الميزانية مجم

من  % 32,36من مجموع  االعتمادات الملتزم بها   و نسبة   % 37,65ممثلة نسبة 

جموع م من % 17,72المتوفرة بميزانية التجهيز  و نسبة   األداءمجموع  اعتمادات 

 الشكل ف علىتجهيز . و ت  توزي  هذ  المصارياعتمادات االلتزام المفتو ة بميزانية ال

 التالي : 

  

  :مجال اإلدارة العامة10 *الباب 
 

 دره  ممثلة نسبة 85.507.334,17: وصلت ما قدر   مصاريف هدا الباب مجموع 

من % 24,20لجزء الثاني من الميزانية ونسبة من مجموع مصاريف ا % 64,29

اري  مش أ ارالطر   في  أشغال  باألساسمت و ه الملتزم بها  االعتمادات مجموع 

زيين ء عتاد التشرا والعمومية   اإلنارةصيانة   . الدراسات و المساعدة التقنية مندمجة .

 البنايات الأشغ.و . ألمعلوماتيالعتاد المكاتب و    أثاثو الحفالت. شراء السيارات و 

  اإلدارية

 

 :: مجال الشؤون االجتماعية20الباب *

 

 % 10,39دره  ممثلة نسبة  13.828.848,68وصلت ما قدر  يف هدا الباب مصار

 الملتزم بها االعتمادات من مجموع  %09,91بة سو ن التجهيز  من مجموع مصاريف 
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المالعب الرياضية  أشغالالدراسات و المساعدة التقنية  و  وخصصت هذ  المصاريف 

 . المعهد الموسيقي  أشغال إنهاءو 

 

 

 الشؤون التقنية : مجال:   03الباب 

 

ه  در 9.380.247,56 في  دود  كانت ميدان ا الذهب ها فاالعتمادات التي ت  صر

 % 2,65من مجموع مصاريف الجزء الثاني من الميزانية و نسبة  %7,05ممثلة نسبة 

التقنية  الدراسات و المساعدة  باألساس همتو  الملتزم بها  االعتمادات من مجموع 

 وء .المنا   الخضرا لصيانة الكبرى  األشغاللخاصة  بهذا الميدان و الخاصة  ا

 . اآلبارو  فر  العمومية  اإلنارة

  

 

 الشؤون االقتصادية: مجال:   04لباب ا

 

دره  ممثلة نسبة  4.142.790,36ما قدر   ف هدا الباب وصلتيمصارمجموع 

من  %  01.17 من مجموع مصاريف الجزء الثاني من الميزانية و نسبة 3.11%

اعدة لدراسات و المست  رصد هذ  المصاريف ل و الملتزم بها , اإلعتماداتمجموع 

 .المغطاة  األسوا  أشغالالتقنية  و صيانة المجازر و 

 

 الدعم . مجال:   05لباب ا

 

دره  ممثلة نسبة  8.000.000,00ما قدر   ف هدا الباب وصلتيمصارمجموع 

من  %   02.26الثاني من الميزانية و نسبة ء من مجموع مصاريف الجز %.6.01

فائدة لعلى شكل دفعات  بنكملهرصدت هذا المبل  و الملتزم بها  مجموع اإلعتمادات

 . ( العاصمة الجماعات ) مجموعة
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