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

 عمالة سال
 جماعة سال

 قسم المالية و الميزانية

      مشروع الميزانية برســـــم السنة المالية2022
 مذكرة تقديم

 النقطة -------  :

 
2202لسنة  ز ـــو التجهي رــالتسيي زانيةـــميروع ــمش لدراسة عدة اجتماعات عقدت اللجنة المالية   
  األتي :على المشروع   جماعالبإلموافقة باخلصت في النهاية  و 

قديرات اص بتالخ انبالج أما .و درهم   38,173.610.608 حددت في مبلغ مجموع المداخيل المقترحة  
ما الفائض التقديري فكان في حدود ا  20,591.202.525مبلغ دود ــــفي ح المصاريف فكان

  .درهم خصص لتأدية رأس مال الدين   00,817.407.65

 ميزانية التسيير 

 1/ القســـم األول - المـــــداخيـــل-:
 

 _الباب 10  مجال اإلدارة العامة:
    مجموع  مداخيل هذا الباب  حددت في مبلغ  271.567.277,00 درهـــــم ممثلة بدلـــــــك نسبة 

43.21.% من مجموع المـــداخيل المقترحة بالميزانية .  األهـــم منها مصــدره   حصة الجماعة من الضريبة 

 بهذامن  مجموع المداخيل المقترحة   %83,69درهم  952 226 00,677 بالمقدرة ة ــعلى القيمة المضاف
.ابـلبا  

 

 -الباب 20 : مجال الشؤون االجتماعية :
وع ـن مجمـم %70,0نسبة بم ـدره 00,008.677 في مبلغ  حددت  الباب ذاـــــبهالمداخيل المقترحة  مجموع 

 000,00564.ب  السياحيةالمؤسسات ب اإلقامةعلى  م المفروضــــالرس  أهمها  بالميزانية المداخيل المقترحة
.ـابمجموع المداخيل المقترحة  بهذا الب % 867.2ويمثل .مـدره  

 
 -الباب 30 : مجال الشؤون التقنية:

لك  نسبة ــــذممثلة ب مـدره 00002.502.195, كانت في حدود  اب ـــــــــــــالمداخيل المقترحة بهذا  الب  
بما قدره   اعية ـــت الجمدماــضريبة الخ منها  األهم  .وع المداخيل المقترحة بالميزانية ـــمن مجم %.31,21

.  هذا الباب  لمدا خيمجموع  نم% 43,66ة  ــو نسب.مـدره 00000.007.129,  
 

 -الباب 40 مجال   الشؤون االقتصادية:
 الرسم المهني    اهمها مندرهم  00553.650.301,مبلغ    في ت دحد الباب بهذاالمداخيل المقترحة     
المقترحة  وع المداخيلـــــمجممع % 94,90م ممثلة بدلك  نسبة ــدره 00.000,005.60قدره   اــــبم
.بهذا الباب  المقترحة  المداخيلمجموع من %ذ25,64و نسبة    . الميزانية ب  
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 -الباب 50  مجال الدعم:
ها من هماأل.  م ـــــدره 1,3794.361.8 قدره  ما إلىصل تالباب سوف  بهذامجموع  المداخيل المقترحة  
ممثلة بدلك  نسبة  م ــدره 00.000,000.4المودعة بالخزينة بما قدره  األموالمنتوج فائدة  صدره   م

.اب  ــالب هذا  مــدا خيلوع  ــــمن مجم%84,47 و بنسبةبالميزانية  المداخيل المقترحة  نم%66,0  
 

 -الباب 60  مجال تدعيم: مجموع  المداخيل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ   2.688.158,01 درهم 
من مجموع  % 44,0 مصدرها بند واحد : استرجاع االقساط السنوية لالقتراضات المضمونة  ممثلة نسبة

 المداخيل المقترحة بالميزانية .
 

:   األتيعلى الشكل  تلخيص المداخيليمكن  التقديرات و بهده   
 

 * الضريبة على القيمة المضافة : 677,00 262 952 درهم بنسب43.20%  من مجموع المداخيل المقترحة .

 * الضرائب و الرسوم المحولة : 200,00 199 346 درهم درهم بنسبة 32,75% من مجموع المداخيل المقترحة

 * الموارد الذاتية للجمـــاعة  : 854,38 146 311 درهم درهم بنسبة 24,04% من مجموع المداخيل المقترحة.

 

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

بدلك نسبة   ةلم ممثــدره 712 680 182 ,31حددت في مبلغ  المصاريف المقترحة لهدا الباب  مجموع   
ور ــــــــجألخصص اريف ــلمصا ذهه من األهم.  بالميزانية من مجموع المصاريف المقترحة  % 93,53
من  %  08,28.لك نسبة ذــممثلة بــم دره 900 023 517 ,00تهم  بما قدره ويضاو تع وظفينـــــــــــــــالم

  .هذا الباب وع مصاريف ــن مجمـم  % 61,80بالميزانية  و بنسبةمجموع المصاريف المقترحة 
 

 الباب 20  المجال االجتماعي:
من مجموع  % 27,2درهم ممثلة بدلك نسبة   61 000 550 ,00المقترحة لهدا الباب  المصاريفمجموع 

بما لجمعيات  ل دعم كخصص الباب  ذا ـــــأهم المصاريف المقترحة به  .  بالميزانية المصاريف المقترحة 
 من المصاريف المقترحة بالميزانية و  نسبة %  12,3ممثلة نسبة   درهم  000.001.51 ,00  قدره.
.  الباب بهذامن مجموع المصاريف المقترحة  % 58,92  

 
 الباب30 : مجال الشؤون  التقنية:

منها خصص   األهم  القسط.م ـدره  66 000 705 ,00حدود كانت في  هدا الباببالمصاريف المقترحة      
دلك ــب الـدرهم ممث 48 000 225 ,00بما قدره  اء العموميـــالك الماء و الكهربــات استهـــــلمستحق

وع مصاريف هدا ــن مجمــم %30,72  و نسبة  يزانية.وع المصاريف المقترحة بالمـــمن مجم %29,7نسبة
.الباب   
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 الباب 50 : مجال الدعم:
لك نسبة ــذم ممثلة بـــدره 250 220 267 ,89 ت ب قدر هدا الباب لمصاريف المقترحة لا مجموع

فوض خصص لفائدة التدبير الم منها  األهم . وع المصاريف المقترحة بالميزانيةــمن مجم % 20,34
من مجموع  % 51.12ــدلك نسبة ممثلة ب درهم. 821 693 755 ,65بما قدره   افةـــــــــــاع النظـــــــلقط

  . ذا البابالمقترحة به مصاريف الوع ـــمن مجم % 44,51نسبة  بالميزانية و  المصاريف المقترحة
المصاريف  كالتالي :  تقديرات   يمكن تلخيص النتائج و بهذه     
 

 المصاريف القارة :
 

درهــــم 1 484 000 ,00 ..............................................* تعويضات  مكتب المجلس : .......  

.درهــــم 517 023 900 ,00 ................................................:.الموظفين و تعويضاتهم  أجور*   

ــمــدرهـ 2 000 000 ,00........................ ...............................*االكرية :.....................  

ـمـدرهــ 821 755 693 ,65 ...........................................* التدبير المفوض لقطاع النظافة : ....  

مدرهـــــ 24 468 771 ,00 :.......................مجموعة مؤسسة التعاون  العاصمة النقل  و المطرح  * 

.ـمــدرهــ 62 716 812 ,31 ...............................:..........و فوائد التاخير  القروض  د*تأدية فوائ  

ـــم.درهــ 56 816 407 ,18... ......................*تادية راسمال القرض ) صندوق التجهيز الجماعي(...  

مــــدره 50 000 382 ,00 : .......................العمومي و البنايات كاستهال الكهرباء و الما  ء   * 

 * التأمينات :.................................................................... ...: 00, 800 000 2 درهــــم.

هـــــمدر 17 000 000 ,00 :..........................* الصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء و الطرق ...  

 * المستودع البلدي ................................................................ 00, 000 150 3 درهــــم.

درهـــــم 6 000 000 ,00.............. ....................* االحكام .........................................  

مـــــدره 05 895 119 ,15 ............................................المرصودة للمقاطعات  : ....* المبالغ   

 *دفعات لحساب نظام المساعدة الطبية)  راميد  (................................ 00, 064 680 9 درهــــم.

مدرهــ 51 000 100, 00 : ............(و الدعم * دفعات لفائدة جمعيات و مؤسسات عمومية ) االتفاقيات  

درهـــــم 12 005 530 ,00..... ........................لفائدة  شركة ســـــــــــــــال نــــــــــور ....   * دفعات  

                                                            -------------------------  
رهــــمد 600 232 721 ,20   ............. ........................وع:...............ـــــــــجمالم                 

 
. المقترحة بالميزانية  وع المصاريفـــمن مجم   07,98  %ممثلة بذلك نسبة     
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 المصاريف المتغيرة:
 

فكانت في  (..البلدي لحفض الصحة .الممثلة في التسيير اإلداري .  . المكتب  أما باقي المصاريف المتغيرة
مــــــدره 7 499 898, 18دود ـــــح  
.المقترحة بالميزانية  اريفــــوع المصـــمن مجم %03,1ة   ـــممثلة نسب   
 
 

 ميزانية التجهيز 

 1/ القســـم األول - المـــــداخيـــل-
 

  
 
 
 

  مــــــدره 65 816 407, 18   فائض مداخيل الجزء األول من الميزانية *
             ____________________ 
           

مــــــدره 56 816 407, 18 المجمــــــــــــــوع ...............................:  
 
 
 
 
 

 2/القســـم الثانـــي - المصــــاريف-:
 
 

مــــــدره 56 816 407, 18   تــــــــأدية رأس مـــــــال القـــــــــــــروض*   
                                               ____________________  
    

مــــــدره 56 816 407, 18 المجمــــــــــــــوع ...............................:  
 
 
 

م  ــــالــــلســـــا و                                                                                             
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2022التصويت على مشروع الميزانية برسم سنة   
  

 الجزء  األول –

  ميزانية التسيير
 

 1/المـــــداخيـــل:

درهم    38,731.610.608مجموع المداخيل :   

.*تمت الموافقة على المداخيل باجماع السادة االعضاء الحاضرين   

 

 2/المـــصاريف :

 

 *مجموع الباب 10مجال  اإلدارة العامة:  31, 218 680 712 درهــم

درهم  16 000 550 ,00   :مجال الشؤون االجتماعية 20مجموع الباب *  

مـدره  66 000 705 ,00   .......:مجال الشؤون التقنية 30مجموع الباب *  

مـــدره 250 202 267 ,89 ..................:مجال الدعم  50مجموع الباب *  

درهــــــم 56 816 407, 18 :.........مجال تدعيم النتائج  60مجموع الباب *  

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

                   درهم  608.610.731,38المجموع  ...............................             

 

قة على المصاريف باب بباب  باجماع السادة االعضاء الحاضرينتمت المواف  

 
 الجزء  الثاني-

 ميزانية التجهيز

 1/المـــــداخيـــل:

درهــــــم 56 816 407, 18مجموع المداخيل :    

 *تمت الموافقة على المداخيل باجماع السادة االعضاء الحاضرين

 2/المـــصاريف :
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درهــــــم 56 168 407, 18*تأدية رأسمال القروض  :   

 تمت الموافقة على المصاريف  باجماع السادة االعضاء الحاضرين

 

 

 

 

 
 ثالثا : الحسابات الخصوصية

 1/حساب النفقات من المبالغ المرصودة :

 1/المـــــداخيـــل

درهــــــم 99 118 120, 33مجموع المداخيل :   

الحاضرين تمت الموافقة على المداخيل باجماع السادة االعضاء  

 2/المـــصاريف:

 

 البند المبلغ
 استهالك االنارة العمومية 00, 954 000 36 درهــــــم

 استهالك الماء العمومي 00, 271 000 11 درهــــــم

 مقاطعة  تابريكت 58, 723 779 12 درهــــــم

 مقاطعة  لمريسة 67, 179 023 10 درهــــــم

ة  بطانةمقاطع 93, 143 218 8 درهــــــم  

 مقاطعة  احصين 85, 687 974 10 درهــــــم

 مقاطعة  لعيايدة 30, 161 121 9 درهــــــم

 المجمــــــــــــــــــــوع 33, 120 118 99 درهــــــم

درهــــــم 99 118 120, 33مجموع المصاريف :   

 تمت الموافقة على المصاريف باجماع السادة االعضاء الحاضرين

 

 2/حساب المبالغ المرصودة ألمور خصوصية

 1/المـــــداخيـــل

درهــــــم 2 000 901, 00مجموع المداخيل :   

 تمت الموافقة على المداخيل باجماع السادة االعضاء الحاضرين

 2/المـــصاريف :

 

  

 البند المبلغ
درهــــــم 000 600, 00  ضريبة  الدبح لفائدة الخيرية 
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مدرهــــــ 1 000 000, 00  بناء محالت تجارية 
درهــــــم 000 1, 00 مبادرة الوطنية للتنمية البشريةال   
درهــــــم 000 500, 00  حي موالي اسماعيل  
درهــــــم  000 800, 00 جمع الفخار و القصب بالولجةم   
درهــــــم 2 000 901, 00  المجموع  ........................... 

 

اريف  باجماع السادة االعضاء الحاضرينتمت الموافقة على المص  

 وبدلك يكون مجموع الحسابات الخصوصية بقسميها كمايلي :

 

 

درهــــــم 102 118 021, 33مجموع المداخيل : -  

درهــــــم 102 118 021, 33مجموع المصاريف  : -   

 

 األعضاءالسادة  بإجماع   2022تمت الموافقة على الحسابات الخصوصية برسم سنة 

 الحاضرين.

 رابعا البرمجة الثالثية

 

وافق مجلس جماعة سال  باجماع اعضائه  الحاضرين على بيان البرمجة الثالثية  

بمركباتها المالية المكونة  2024 -2023 -2022لميزانية جماعة سال برسم سنوات 

 ممايلي : 

 1/الموارد :

موارد التسيير .-أ  

  موارد التجهيز-ب

 

 2التكاليف :

ت التسيير .تحمال-أ  

تحمالت التجهيز .-ب  

 

بجميع مرفقاتها و  2022و هكدا تمت المصادقة على  مشروع الميزانية برسم سنة 

 ملحقاتها . 
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