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   المملكة المغربية 
 وزارة الداخلية

 عمالة سال
 الجماعة الحضرية لسال
 قسم المالية و الميزانية

 

 1420لمصادقة على الحساب اإلداري لسنة   الدراسة وا    :  النقطة  االولى 

 تقديمالمذ كرة  

 
ة عدة  اليـــدت اللجنة المـــعق 2014لسنة اإلداريالحساب دراسة في اطار        

     ا ميزانية التسيير وكذالخاصة  ب مداخيل و المصاريف لا دراسة لجتماعا ت  ا

   اءعضاأللسادة ا جماعبا تمت المصادقة و الحسابات الخصوصيةو التجهيز ميزانية

 : بالنتائج االتية  ,ينالحاضر

 يلحصنسبة الت ,  درهم511.642.313,97  كانت في حدود ققة المداخيل المح       

    درهم494.739.600,00الميزانية   مقارنة مع تقديرات %103.42 في حدود كانت 

بة نس  .درهم455.927.540,19 كانت في حدود قد الخاص بالمصاريف ف  شقال أما ,

ية  تقديرات  الميزان مقارنة مع  % 92.22 دود ـــــكانت في حالميزانية صرف 

 درهم494.739.600,00المحددة في مبلغ 

 

 (ميزانية التسيير )ولاألالجزء 
 
 :الجزء األول  لمدا خي

   :العامة اإلدارةمجال 10الباب *
ة نسب ةلثمم  درهم 273.877.294,69  وصلت ما قدره مداخيل هذا الباب  مجموع 

 يل    األهم من هذه المداخ.  بالميزانية  من مجموع المداخيل المحققة   %53.53

ى القيمة المضافة بما قدره ة علالضريب حصة الجماعة من  مصدره 

     الميزانيةمن مجموع مداخيل  %52,69  ممثلة نسبة درهم  269.697.000,00

  .هذا الباب مجموع مداخيل  من    %98,45ونسبة 

 

  :: مجال الشؤون االجتماعية20الباب *
 

 من %0,049درهم ممثلة بنسبة  252.375,84هذا الباب وصلت ما قدره  مداخيل  

في  األهم منها مصدره  الرسم المفروض على االقامة الميزانية ,داخيل ممجموع 

 .درهم113.750,00المؤسسات السياحية  بمبلغ 
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. 

  :: مجال الشؤون التقنية30الباب *  
 

 درهم ,ممثلة بنسبة  115.997.224,79مداخيل هذا الباب وصلت ما قدرهمجموع 

سم رمصدره    منها  األهم  . ية حققة بالميزانيل الممداخالمن مجموع  % 22,67

 من % 14,18ممثلة بنسبة  درهم 72.571.911,20قدره   بما  الخدمات الجماعية

لباب   ثم بالمائة من مجموع مداخيل  هذا ا 62.56نسبة   والميزانية  مجموع مداخيل 

بة درهم ممثلة بنس  16.414.957,57الضريبة على عمليات البناء بما قدره نجد 

  . الميزانية من مجموع مداخيل  3,21%

  :: مجال الشؤون اإل قتصادية 40الباب *

 

ة نسبة ممثل درهم  74.472.822,06  وصلت ما قدره الباب  بهذا حققة المداخيل الم 

لرسم ا ضريبة القسط االكبر منها  مصدره الميزانية ,   من مجموع مداخيل  % 14.72

اخيل دمن مجموع م  % 5,90م ممثلة بنسبة  دره 30.206.547,52بما قدره    المهني

د ـــنج م ث     المحققة بهذا الباب   مداخيلالمن مجموع  % 4, 06الميزانية , ونسبة

 قدره ة بماالء البيع بالجملــــــــــل وكداخيـــــروض على مـــــم المفـــــالرس

 نسبةونية .الميزامن مجموع مداخيل  % 4,50نسبة درهم ممثلة  23.031.228,00

  هذا الباب .من مجموع مداخيل  % 30,92

 

  :: مجال الدعم  50الباب * 
 

  ممثلمة بنسمبة   درهمم  25.260.540,54   وصلت ما قدره  مجموع مداخيل هذا الباب 

مممداخيل مختلفممة و  منهمما مصممدره  هممماأل . الميزانيممة  مممن مجممموع مممداخيل   % 4.94

 ممن مجمموع ممداخيل   % 4,13ممثلة بنسمبة   مدره 21.110.447,77بما قدره طارئة 

 .من مجموع مداخيل هذا الباب   % 83.57و نسبة   الميزانية

 

 وبهذه الحصيلة يمكن تلخيص المداخيل على الشكل اآلتي : 

 
مررم مجمرر     % 3,525نسرربة  ممثلررة درهررم  000,00.627.269  : الضررريبة علررى القيمررة المضررا ة -

 .المداخيل 

 
مررررم مجمرررر     %56,02نسررربة  ممثلررررة درهررررم  702,61.701.105:  م المح لرررةالضرررراو  و الرسرررر -

 المداخيل.

 

مرم مجمر     %6,642درهم ممثلة نسربة   611,36.313.361:الذاتية للجماعة الضراو  و الرس م   -

 مداخيل ال
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 :مصاريف الجزء األول  -1
 

 ا قدره :م زانية وصلتــــــمن المي األولزء ــــــبالج   المصاريفوع ـــــمجم

 ي ــــــــالميزانية ه صرفتكون نسبة  ه النتيجة و بهذدرهم  455.927.540,19

  .  ميزانيةالب االعتمادات المفتوحة  مع مقارنة  % 92.22

 :  الشكل التالي  على   ةوزعو هي م

  :ة العامة :مجال اإلدار   10الباب  *      

 درهمم ممثلمة نسمبة 202.378.804,13همدا البماب وصملت مما قمدره مجموع مصماريف 

 جورأل ه رصدتم  ها من  األهم.بالميزانية االجمالية من مجموع المصاريف  %  44.39

مممن  % 31.42درهممم ممثلممة نسممبة  143.254.682,91و تعويضمماتهم بمبلممغ  المممويفين

يماتي تمم . 2ممن مجمموع مصماريف همذا البماب  %  70.18نسمبة و الميزانية  مصاريف 

 ندوق التجهيمز الجمماعي بمما قممدرهمصماريف فوائمد القممروض ممن صم  اني فمي المقماا الثم

مممن مجممموع مصمماريف الميزانيممة و  %  5.64درهممم ممثلممة نسممبة  25.704.017,62:

  .من مجموع مصاريف هذا الباب . %12,70نسبة 

 

 :جتماعياالمجال :ال   02الباب * 

هممم ممثلممة نسممبة در 5.959.060,33: كانممت فممي حممدود   البممابهممدا  مصمماريفمجممموع 

 تم رصده  لممن  مصاريفمن هذه ال  هماأل.الميزانية مصاريف   من مجموع  % 1,30

لة نسبة درهم ممث 2.265.300,00بما قدره  و االجتماعية  الثقافية.لجمعيات الرياضية ا

مصماريف ممن مجمموع  % 38,01و نسمبة  اإلجماليمةمصاريف المجموع من   0,50%

المقدمة  اإلعانات.  تهم المكتب البلدي لحفظ الصحة فالمصاريف  اما باقي  .هذا الباب  

 3.693.760,33وصمملت ممما قممدره  و مممواد البنمماء للمقممابر   اإلصممالحاتو للمحتمماجين 

مممن  %61.98صمماريف الميزانيممة و نسممبة م مجممموع  مممن% 0,89 درهممم ممثلممة نسممبة

 . هذا الباب مصاريف مجموع 

 التقني:مجال :ال   03الباب *

بة درهم ممثلة نس 47.982.255,75  كانت في حدود هدا الباب  مصاريف  ع مجمو 

 لتأديةمن هده المصاريف رصد    األهم. من مجموع مصاريف الميزانية 10,52%

سبة ندرهم ,ممثلة  41.800.000,00اء و الكهرباء العمومي بما قدره استهالك الم

 من مجموع %87,11وع مصاريف الميزانية و نسبة ـــــــمن مجم % 09,17

المناطق ثم نجد باقي المصاريف التي تهم صيانة,االعتمادات المفتوحة بهذا الباب .

 اءــــــأسموير  و شارات ــــــالعتاد الصغير للتشوو الساحات العمومية الخضراء 

 من مجموع %1,35درهم ممثلة نسبة  6.182.255,75  وارع بما قدره ـــــــالش

 بهذا الباب .المصاريف من مجموع %12,89و نسبة مصاريف الميزانية 

 :الدعم مجال :    50الباب *
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من %43,78نسبةدرهم ممثلة  199.607.419,98هذا الباب وصلت نحو   مصاريف

النظافة  دبير المفوض لقطاعـــــــللت منها خصص  هماال.الميزانية   مجموع مصاريف

مجموع مصاريف من  %29,28درهم ممثلة نسبة  133.520.294,44قدره. بما

مقاا في ال ثم نجد هذا الباب ..مصاريف  من مجموع   % 66.89الميزانية ,و نسبة 

 و الرياضية والجمعيات الثقافية و االجتماعية ب الخاصة   الثاني  تأدية  االتفاقيات 

من مجموع  %9,22ممثلة نسبة  درهم 42.022.675,04المؤسسات بما قدره 

 بهذا الباب.    المصاريف  من مجموع   % 21,05,و نسبة  مصاريف الميزانية

ممثلة  درهم 24.000.000,00بما قدره   المبالغ المرصودة للمقاطعات  نجد   وأخيرا

 من مجموع   % 12,02,و نسبة من مجموع مصاريف الميزانية  %5,26نسبة 

 .  بهذا الباب  مصاريف 

 :المصاريف كما يلي يمكن تلخيص السالفة الذكر  و بهذه النتائج 
 

 : القارة المصاريف  -
 

 لمصاريف مم مجم   ا % 31.42درهم بنسبة  143.254.682,91   *أج ر الم ظفيم و تع يضاتهم              :          

 

 يف  المصارمم مجم  % 29.28درهم. بنسبة  133.520.294,44ظا ة :           :      *التدبير المف ض لقطا  الن       

 

 مم مجم   المصاريف % 09.22درهم . بنسبة  42.022.675,04:  * االتفاقيات        

 

 م   المصاريفمم مج % 9.17بنسبة درهم.  41.800.000,00      :         شركة ريضال                          *       

 

 مصاريفمم مجم   ال % 05.43درهم . بنسبة  25.704.917,62:          اود القروض لصندوق التجهيز الجماعي تأدية*       

 

    المصاريفــــــــمجم مم % 0.44درهم . بنسبة  2.017.898,00:                                              ةرياألك*        

 

   المصاريفمم مجم  % 05.26درهم. بنسبة  24.000.000,00*المبالغ المرص دة  للمقاطعات                :            

 

 اريفـــــ   المصـــــــممم مج % 0.30درهم .   1.381.792,48* التأمينات                                         :            

 

 المصاريف   ــــــمم مجم % 0.07بنسبة  درهم .    344.400,00:                      *  مكت  المجلس                     

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

 

 مصاريف . مم مجم   ال % 90,81درهم  ممثلة  414.046.660,57   :المجمــــــــــ   :..............     

        

:  قد وصلت ف ين   بالميزانية داالميجميع وتهم :  المصاريف المتغيرة -

 من مجموع مصاريف الميزانية . %09,19درهم ممثلة نسبة  41.880.879,64.
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 الجزء الثاني )ميزانية  التجهيـز( :
 :  لمدا خيال-1

 530.192.249,38: مجموعه ما وصلت الجزء الثاني من الميزانية  لمدا خي مجموع 

 357.343.378,04منها مصدره فوائض السنوات الفارطة بمبلغ  هم األالقسط  درهم 

لمتحصل ا نجد  , ثم التجهيز  ميزانية لمدا خيمن مجموع  % 67,40درهم ممثلة نسبة 

نسبة بدرهم 113.700.000,00بما قدره  من قروض صندوق التجهيز الجماعي 

رسم ب  األولالجزء . ثم نجد فائض مداخيل  التجهيز ميزانية  لمن مدا خي % 21,44

 % 10.51م ممثلة بذلك نسبة ـــدره 55.714.773,78بما قدره    2014السنة المالية 

مات قابل الخدد امدادات الدولة مــــــنج اخيرا و التجهيز  من مجموع مداخيل ميزانية 

موع من مج % 0.64درهم ممثلة بذلك نسبة  3.420.000,00ولة بما مجموعه ــــالمح

 . التجهيز  يزانيةمداخيل م

 

 :صاريف  الم-2

 217.298.306,57  وصلت ماقدره   2014خالل سنة مجموع مصاريف الجزء الثاني 

نسبة   و بميزانية التجهيز    األداءعتمادات من مجموع  ا % 43,88ممثلة نسبة درهم 

على  هذه المصاريف ت عتوز . و  بها   زا ملتلاعتمادات االمن مجموع   % 33,32

 ل التالي : ـــــشكال

  

  :مجال اإلدارة العامة10 *الباب 
 

 % 33,11نسبة بدرهم  172.460.245,64: وصلت ما قدره  مصاريف هدا الباب  

عتماد امن مجموع   % 47,84 ونسبة  الملتزا بها  بهذا الباب  مصاريف المن مجموع 

   لمتكاملةاللمشاريع   االهم من هذه المصاريف  رصدو  بهذا الباب   االداء  النهائي 

االنارة العمومية  و الساحات العمومية   بما قدره   والطرق   شغالأل

  االعتمادات المؤداتمن مجموع  % 62,54ممثلة نسبة  درهم  107.852.480,13:

 .لباب  هذا اب االعتمادات الملتزا بها  من مجموع  % 20,71بهذا الباب   ونسبة   

 

 :ؤون االجتماعية: مجال الش20الباب * 

 

 % 03,33درهم ممثلة نسبة  07.243.935,86وصلت ما قدره مصاريف هدا الباب 

االهم منها رصد لبناء المالعب  .    الميزانية  ء الثاني منزالج من مجموع مصاريف 
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ممثلة   .  درهم 06.876.444,64 اتلرياضية  و تشييد البنايات  و االدارة  بما قدره  

من مجموع   % 03,16من مجموع  مصاريف هذا الباب  ونسبة    % 94,93نسبة 

  المصاريف االجمالية  لميزانية التجهيز .

 

 الشؤون التقنية : مجال:   03الباب 

 

 من %1,76درهم ممثلة نسبة  3.829.044,16وصلت ما قدره مصاريف هدا الباب   

ملتزا ال العتمادات امن مجموع  %  6,32و نسبة التجهيز  ميزانية  مجموع مصاريف 

 . لباب بالمائة من مجموع اعتمادات االداء بهذا ا 17.84نسبة  وبهذا الباب  بها 

 

 الشؤون االقتصادية: مجال:   04لباب ا 

 

درهم ممثلة نسبة  6.682.917,80ما قدره  ف هدا الباب وصلتيمصارمجموع 

ن م %  42.10بة و نس االعتمادات المؤداة  بميزانية التجهيز من مجموع  3.07%

بما  ألسواقا لتهيئة رصد   االهم منها  و ,بهذا الباب الملتزا بها  اإلعتماداتمجموع 

هذا الباب مصاريف  من مجموع  %92.05ممثلة نسبة   درهم 6.151.710,12قدره 

 .مصاريف ميزانية التجهيز بالمائة من مجموع  2.83نسبة  و

 

 الدعم : مجال:   05لباب ا

 

درهم ممثلة نسبة  5.300.107,00ما قدره  ف هدا الباب وصلتيمصارمجموع 

من مجموع    %  27.67من مجموع مصاريف ميزانية التجهيز  و نسبة  2.44%

 ويضال  ركة راالعتمادات المفتوحة بهذا الباب  القسط  االهم منها  تم رصد ه لفائدة ش

دره لعمومية  بما قكذا المساهمة في راسمال شركة التنمية المحلية  لالنارة ا

من مجموع  مصاريف هذا الباب و  %82.19ممثلة نسبة   درهم 4.356.000,12

 بالمائة من مجموع مصاريف ميزانية التجهيز . 2.01نسبة 

 

 .اندماج النتاوج مجال:   06لباب ا

 

درهم ممثلة نسبة 21.782.056,05ما قدره ف هدا الباب وصلتيمصارمجموع 

لتغطية رصدها تم الثاني من الميزانية و ف الجزء من مجموع مصاري 10.02%

  2014الى سنة  2013االعتمادات المنقولة  بالجزء االول من الميزانية من سنة 

 

 

 الاـــــــــــــــــــــو الس                                                           


