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 وزارة الداخلية           

 جهة فاس مكناس     

  03مقرر رقــــــــــــــــم:      عمالة مكناس                                       

         2015أكتوبر دورة                           جماعة مكناس                      

 جلسة ثالثة                                                      كتابة المجلس      

                      2015 /10/ 28: بتاريخ                                                             
 :النقطة الثالثة 

 2016الدراسة والموافقة على مشروع ميزانية السنة المالية   -          

 وبرمجة الفائض التقديري لها.
 

المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر  ،إن مجلس جماعة مكناس

 . 2015اكتوبر  28يوم  األربعاء  ،، في جلسته الثالثة  المنعقدة2015اكتوبر

 المتعلق بالجماعات. 113-14مي رقم تنظيوطبقا لمقتضيات القانون ال -

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع ميزانية السنة 

 .  والفائض التقديري لها 2016المالية 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 الجزء األول من الميزانية : 

 : المداخيل

 :  المداخيل 10لباب ا

 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –اإلدريسي الصمد 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -دبا إسماعيل 

لحسن  -جواد مهال  - عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - المنعم الشهيبة 

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي  -خربوش
  
  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

 -عبد النبي عثماني -علي لمراني موالي -فريد بوحي -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  -سي قيطوني نادية ادري  -حداش
 



أعضائه الحاضرين على الباب العاشر من جماعة مكناس بأغلبية جلس ميوافق 

 كما يلي :  2015المداخيل لسنة 
المقبولة لسنة المداخيل  األبواب

2015 
المعدل المحصل عليه 

 حسب الدورية
المداخيل  المقبولة 

 2016لسنة 

 196.973.000,00 180.355.787,03 197.273.000,00 10مجموع الباب 

 

 :  المداخيل 20الباب 

 53:  عدد األعضاء الحاضريــن  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد  -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي  -محمد الدكس  –دريسي الصمد اإل

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -كرحمان أفلعبد ال -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

لحسن  -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح  -المنعم الشهيبة 

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

 -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور

أمينة  -محمد أبو القاسم  -طفى سعدانالمص -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  . نادية ادريسي قيطوني  -حداش
 

أعضائه الحاضرين على الباب العشرين  بأغلبية جماعة مكناسيوافق مجلس 

 كما يلي :  2016من المداخيل لسنة 
المقبولة المداخيل   األبواب

 2015لسنة 
المعدل المحصل عليه 

 حسب الدورية
المداخيل  المقبولة 

 2016لسنة 

 3.759.200,00 2.837.376,65 3.687.100,00 20مجموع الباب 

 

 : المداخيل 30الباب 

 53عدد األعضاء الحاضريــن :   -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 



يس إدر -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

لحسن  -هال جواد م -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح - المنعم الشهيبة 

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

 

 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 .نادية ادريسي قيطوني   -حداش

 
أعضائه الحاضرين على الباب الثالثين من  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :  2016المداخيل لسنة 
المقبولة لسنة المداخيل  األبواب

2015 
المعدل المحصل عليه 

 حسب الدورية
المداخيل  المقبولة 

 2016لسنة 

 118.010.100,00 92.799.642,86 111.510.100,00 30مجموع الباب 

 

 :  المداخيل 40الباب 

 53عدد األعضاء الحاضريــن :    -

  53:  عدد األصوات المعبر عنها  -

  39:   عدد األعضاء الموافقيــــن -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –اإلدريسي الصمد 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -دبا إسماعيل 

لحسن  -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح - المنعم الشهيبة 

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عين عن التصويت :  عدد األعضاء الممتن -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 



أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  -نادية ادريسي قيطوني   -حداش
  

أعضائه الحاضرين على الباب األربعين  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :  2016من المداخيل لسنة 

 

 
المقبولة لسنة المداخيل  األبواب

2015 
المعدل المحصل عليه 

 حسب الدورية
المداخيل  المقبولة 

 2016لسنة 

 104.725.600,00 76.249.987,61 90.627.300,00 40مجموع الباب 

 

 

 المداخيل 05الباب  -

 53عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -معزوزليلى  -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -كن أفلعبد الرحما -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

لحسن  -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح - المنعم الشهيبة 

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

 -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  -ريسي قيطوني نادية اد  -حداش
 

أعضائه الحاضرين على الباب  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع 

 كما يلي :  2016الخمسين من المداخيل لسنة 
المقبولة لسنة المداخيل  األبواب

2015 
المعدل المحصل عليه 

 حسب الدورية
المداخيل  المقبولة 

 2016لسنة 

 13.001.000,00 3.578.092,76 13.001.000,00 50مجموع الباب 

 * المصاريف:

 المصاريف:  10الباب  -



 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور - أسماء خوجة -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -كعبد الرحمان أفل -د بن حميدة أحم -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

لحسن  -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - المنعم الشهيبة 

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -لمصطفى سعدانا -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  -نادية ادريسي قيطوني   -حداش
 

أعضائه الحاضرين على الباب العاشر من  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :  2016المصاريف لسنة 
لسنة  لمصادقالمبالغ ا األبواب

2015 
 ةالمقترح المصاريف

 2016لسنة 
 مالحظات

  189.936.662,00 180.468.000,00 10مجموع الباب 

 

 : المصاريف 20الباب  -

 53عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

محمد  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو :  وهم  السادة

 -سميرة القصيور -خوجة أسماء  -خالد بودالي  -محمد الشكدالي   -ميلودي 

أمال  -محمد عكي   -محمد الدكس   –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز

عزيز  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -فريقش

 -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -يعقوبي 

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي 

عبد العاطي  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

 -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  - -كواح 

نوال  -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش

  .نمحس
 



 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

 -عبد النبي عثماني -علي لمراني موالي -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -صطفى سعدانالم -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  -نادية ادريسي قيطوني   -حداش
 

أعضائه الحاضرين على الباب العشرين  ة مكناس بأغلبيةيوافق مجلس جماع

 كما يلي:  2016من المصاريف لسنة 
 المصادق عليهاالمبالغ  األبواب

 2015لسنة 
 ةالمقترح المصاريف

 2016لسنة 
 مالحظات

  17.442.000,00 11.862.000,00 20مجموع الباب 

 

 : : المصاريف 30الباب     

 53عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -جبار رشيد م -محمد المشاطي 

عبد  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

لحسن  -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - المنعم الشهيبة 

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

  00ــــــــــــــــــــــن :  عدد األعضاء الرافضيـ -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -بو القاسم محمد أ -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  .نادية ادريسي قيطوني  -حداش
 

أعضائه الحاضرين على الباب الثالثين من  جماعة مكناس بأغلبيةيوافق مجلس 

 كما يلي: 2016المصاريف لسنة 
 

 المصادق عليهاالمبالغ  األبواب

 2015لسنة 
 ةالمقترح صاريفالم

  2016لسنة
 مالحظات



  56.196.100,00 58.630.000,00 30مجموع الباب 

 

 ::  المصاريف 50الباب  -

 53:  عدد األعضاء الحاضريــن  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -القصيورسميرة  -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -كعبد الرحمان أفل -ة أحمد بن حميد -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

لحسن  -جواد مهال  - عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - المنعم الشهيبة 

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

  00ــــن :  عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــ -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  .نادية ادريسي قيطوني  -حداش
  

أعضائه الحاضرين على الباب الخمسين  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي:  2016 من المصاريف لسنة
 

لمصادق عليها المبالغ ا األبواب

 2015لسنة 
 ةالمقترح صاريفالم

 2016لسنة 
 مالحظات

  142.535.200,00 138.224.300,00 50مجموع الباب 

 
 
 :  : المصاريف 60الباب  

 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -معزوزليلى  -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 



  -كن أفلعبد الرحما -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

لحسن  -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - المنعم الشهيبة 

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

 -عبد النبي عثماني -علي لمراني موالي -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  .ريسي قيطونينادية اد  -حداش
 

أعضائه الحاضرين على الباب الستين من  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي:  2016المصاريف لسنة 
 

 المبالغ المصادق عليها األبواب

 2015لسنة 
 ةالمقترح مصاريفال

 2016لسنة 
 مالحظات

  30.358.938,00 26.914.200,00 60مجموع الباب 

 

 : الميزانيات الملحقة

  الميزانية الملحقة المتعلقة بتسيير األنشطة الثقافية والفنية والرياضية

 .2016لجماعة مكناس لسنة 

 :  *المداخيل

 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

لحسن  -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح  - المنعم الشهيبة 

  .ننوال محس -جواد حسني  - خالد معروفي -حميد لعويسي   -خربوش
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 



أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 .نادية ادريسي قيطوني   -حداش
 

لى مداخيل الميزانية أعضائه الحاضرين ع بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع
الملحقة المتعلقة بتسيير األنشطة الثقافية والفنية والرياضية لجماعة مكناس 

  2016لسنة 

 : كما يلي
المبالغ المقبولة برسم  األبواب

 2015سنة  
المقترحة  داخيلالم

 2016لسنة 
 مالحظات

  4.505.000,00 4.005.000,00 المجموع العام 

 

 : المصاريف*

 53:   األعضاء الحاضريــنعدد  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

 

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

  -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –عبد الصمد اإلدريسي 

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي  

 -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة 

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي 

عبد  -محمد بنعزو   -مي بوخيمة التها -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

 -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  - -العاطي كواح 

جواد  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال 

  ننوال محس -حسني 
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

  -عبد النبي عثماني -علي لمراني موالي -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 ريسي قيطوني نادية اد -حداش

أعضائه الحاضرين على مصاريف  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع
الميزانية الملحقة المتعلقة بتسيير األنشطة الثقافية والفنية والرياضية لجماعة 

 : كما يلي 2016مكناس لسنة 

 
المبالغ المقبولة برسم  األبواب

 2014سنة  
المقترحة  صاريفالم

 2015لسنة 
 مالحظات

  4.505.000,00 4.005.000,00 المجموع العام 

 



  2016الميزانية الملحقة لمعمل تكرير النفايات لسنة . 

 :  المداخيل*

 53عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

  -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –عبد الصمد اإلدريسي 

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي  

 -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة 

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي 

عبد  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

 -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  - -العاطي كواح 

جواد  - خالد معروفي -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال 

 .ننوال محس -حسني 
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  -نادية ادريسي قيطوني   -حداش
 

على  مداخيل الميزانية أعضائه الحاضرين  بأغلبية جماعة مكناسيوافق مجلس 

 كما يلي :    2016الملحقة لمعمل تكرير النفايات لسنة 

 
المبالغ المقبولة برسم  األبواب

 2015سنة  
المقترحة  داخيلالم

 2016لسنة 
 مالحظات

  3.571.000,00 3.400.000,00 المجموع العام 

 

 :  المصاريف*

 53عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

  -مال فريقشأ -محمد عكي   -محمد الدكس   –عبد الصمد اإلدريسي 

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي  

 -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة 

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي 



بد ع -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

 -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  - -العاطي كواح 

جواد  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال 

 .ننوال محس -حسني 
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

  -نادية ادريسي قيطوني   -حداش
 

ائه الحاضرين على مصاريف أعض بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :  2016الميزانية الملحقة لمعمل تكرير النفايات لسنة 

المبالغ المقبولة برسم  األبواب

 2015سنة  
المقترحة  صاريفالم

 2016لسنة 
 مالحظات

  3.571.000,00 3.400.000,00 المجموع العام 

  

  2016الميزانية الملحقة لحديقة الحيوانات بالحبول لسنة . 

 :  المداخيل*

 53عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

  -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –عبد الصمد اإلدريسي 

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي  

 -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة 

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي 

عبد  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

 -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -  -العاطي كواح 

جواد  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال 

 .ننوال محس -حسني 
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 ادريسي قيطوني نادية   -حداش



 
أعضائه الحاضرين على  مداخيل الميزانية  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :   2016الملحقة لحديقة الحيوانات بالحبول لسنة 
 

المبالغ المقبولة برسم  األبواب

 2015سنة  
المقترحة  داخيلالم

 2016لسنة 
 مالحظات

  3.534.000,00 3.262.000,00 المجموع العام 

 

 : المصاريف *
 

 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -معزوزليلى  -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

  -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –عبد الصمد اإلدريسي 

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي  

 -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة 

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي 

عبد  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كن أفلالرحما

 -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  - -العاطي كواح 

جواد  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال 

 .ننوال محس -حسني 
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14األعضاء الممتنعين عن التصويت :   عدد -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

رشيد  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 نادية ادريسي قيطوني   -حداش

 

ى مصاريف أعضائه الحاضرين عل بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :   2016الميزانية الملحقة لحديقة الحيوانات بالحبول لسنة 

 
 

المبالغ المقبولة برسم  رقم الفصل

 2015سنة  
المقترحة  لمصاريفا

 2016لسنة 
 مالحظات

 المجموع العام 

 

3.262.000,00 3.534.000,00  

 



أعضائه الحاضرين على ميزانية الجماعة  بأغلبيةيوافق مجلس جماعة مكناس 

 كما يلي :  2016برسم السنة المالية  

 
 التلخيص العام لمدا خيل الجزء األول

 
المداخيل المقبولة لسنة   األبواب

2015 
المعدل المحصل عليه 

 حسب الدورية
المداخيل المقترحة 

 2016لسنة 

  10الباب 

 20الباب 

 30الباب 

  40الباب 

 50الباب 

 

197.273.000,00 

3.687.100,00 

111.510.100,00 

90.627.300,00 

13.001.000,00 

180.355.787,03 

2.837.376,65 

92.799.642.86 

76.249.987,61 

3.578.092,76 

196.973.000,00 

3.759.200,00 

118.010.100,00 

104.725.600,00 

13.001.000,00 

 436.468.900,00 355.820.886,91 416.098.500,00 المجموع

 

 

 التلخيص العام لمصاريف الجزء األول

 
المبالغ المصادق عليها  األبواب

 2015لسنة  
المقترحة  صاريفالم

 2016لسنة 
 مالحظات

  10الباب 

 20الباب 

 30الباب 

  40الباب 

 50الباب 

 60الباب 

180.468.000,00 

11.862.000,00 

58.630.000,00 

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

138.224.300,00 

 

26.914.200,00 

 

189.936.662,00 

17.442.000,00 

56.196.100,00 

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

135.243.000,00 

 

36.651.138,00 

 

  436.468.900,00 416.098.500,00 المجموع

 

             

 

 

       

 الجزء الثاني من الميزانية   
 

 : 2016برمجة الفائض التقديري للسنة المالية 

 

 : العملية على ما يلي تأسفر بعد اللجوء إلى التصويت العلني



 50:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  50عدد األصوات المعبر عنها :  -

  38عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

  -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –عبد الصمد اإلدريسي 

 -إدريس إاللة  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي 

  -كعبد الرحمان أفل -بن حميدة أحمد  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

 - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

 -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة 

نوال  -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش

 .نمحس
 

  00ـــــــــن :  عدد األعضاء الرافضيــــــــــــــ -

  12عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

عبد النبي  -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -عباس الومغاري   -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي    -الحسن بوكدور    -عثماني

نادية   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

  .ادريسي قيطوني

 
يوافق مجلس جماعة مكناس بأغلبية أعضائه الحاضرين على برمجة وبذلك  

 على الشكل التالي: 2016الفائض التقديري للسنة المالية 

 

 
 : مداخيل التجهيز

 

المداخيل المقترحة لسنة  نوع المداخيل  رقم الفصل 
2015 

  03القسم  

 00, 1.000 بيع العقارات المبنية 40.10.10/21

 00, 1.000 بيع  األراضي الغير المبنية 40.10.10/22

 00, 2.000 40مجموع الباب  

 36.651.138,00 فائض مداخيل الجزء األول 50.10.10/11

 36.651.138,00 50مجموع الباب  

 36.653.138,00 03مجموع القسم  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مصاريف التجهيز :

 
2016المقترحة لسنة   رقم الفصل نوع المصاريف  

 10.11.10/11 شراء األراضي  11.960.842,00

  04القسم  

إصالح وصيانة القصر البلدي  5.145.594,00

 بحمرية لجماعة مكناس

10.11.30/33 

 10.20.10/11 سداد أصل القرض 17.846.702,00

  10مجموع الباب  34.953.138,00

دفعات للوكالة المستقلة لتوزيع الماء  1.500.000,00

والكهرباء : االتفاقية المتعلقة بصيانة 

 اإلنارة العمومية 

50.30.50/51 

 50.30.50/52 دفعات لفائدة المجلس العلمي لمكناس  200.000,00

  50مجموع الباب  1.700.000,00

   04مجموع القسم  36.653.138,00

 
 

 

توقيع                            توقيع رئيس المجلــــــــس 

 كاتب المجلس  

إمضاء :                            إمضاء : د . عبد هللا بووانو 

 محمد عكي 

 

 

 
 


