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 1202ملخص المقررات برسم سنة 

 2021نونبر 16بتاريخ: 09/ 2021  :مقرر عدد

  2022النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 

 وبرمجة الفائض التقديري

  :16إن مجلس جماعة ابن جرير المجتمع في الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ 
 .2021نونبر

 .وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  
  بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم المتعلقة وبعد دراسة المجلس للنقطة

 وبرمجة الفائض التقديري. 2022سنة 
 .وبعد اللجوء إلى التصويت العلني 
 :وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي 

 :2022المداخيل المقترحة برسم سنة 

 ضوا.)ثالثون( ع 30عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )واحد وعشرون( صوتا.21عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ثمانية عشر( عضوا. 18عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.03عدد األعضاء الرافضيــــــــن: ثالثة )

 (.00: ال أحد )الممتنعين عن التصويت

 

 يقرر ما يلي

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  43و 6تطبيقا لمقتضيات المادتين           

الميزانية برسم سنة صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على مشروع 

جدول ) درهما 65.249.832.00: في شقه المتعلق بالمداخيل البالغ مجموعها 2022

  (.المداخيل ملحق بهذا المحضر

 .2022لمقترحة برسم سنة المصاريف ا

 اإلدارة العامة: الباب االول

 )ثالثون( عضوا. 30عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )واحد وعشرون( صوتا.21عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ثمانية عشر( عضوا. 18عدد األعضاء الموافقيــــن: 



 (.03عدد األعضاء الرافضيــــــــن: ثالثة )

 (.00)ال أحد : الممتنعين عن التصويت

 

 يقرر ما يلي

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، صادق  43و 6تطبيقا لمقتضيات المادتين 

المجلس الجماعي باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على مشروع الميزانية برسم سنة 
البالغ –باب اإلدارة العامة –في شقه المتعلق بالمصاريف  2022

 .درهم 33.419.980.20:مجموعه

 مجال الشؤون االجتماعية: الباب الثاني

 )ثالثون( عضوا. 30عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )خمسة عشر( صوتا.15عدد األصوات المعبر عنها: 

 )خمسة عشر( عضوا. 15عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.00عدد األعضاء الرافضيــــــــن: ال أحد )

 (.00)عدد الممتنعين عن التصويت:ال أحد 

 يقرر ما يلي

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، صادق  43و 6تطبيقا لمقتضيات المادتين  

في شقه  2022الميزانية برسم سنة المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع 

 12.776.000.00البالغ مجموعه:  –باب الشؤون االجتماعية  –المتعلق بالمصاريف 

 .درهم

 الشؤون التقنية:الباب الثالث

 )ثالثون( عضوا. 30عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )خمسة عشر( صوتا.15عدد األصوات المعبر عنها: 

 )خمسة عشر( عضوا. 15عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.00عدد األعضاء الرافضيــــــــن: ال أحد )

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت:ال أحد )

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، 43و 6قا لمقتضيات المادتين تطبي        

في  2022مشروع الميزانية برسم سنة صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على 

 .درهم 9.632.000.00:البالغ مجموعه -باب الشؤون التقنية  -شقه المتعلق بالمصاريف 

 مجال الدعم: الباب الرابع

 )ثالثون( عضوا. 30عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )خمسة عشر( صوتا.15عدد األصوات المعبر عنها: 



 )خمسة عشر( عضوا. 15عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.00عدد األعضاء الرافضيــــــــن: ال أحد )

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت:ال أحد )

 يقرر ما يلي

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، 43و 6ادتين تطبيقا لمقتضيات الم          

في  2022مشروع الميزانية برسم سنة صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على 

 .درهم 4.363.080.00:البالغ مجموعه -باب مجال الدعم -شقه المتعلق بالمصاريف 

 مجال اندماج النتائج: الباب الخامس

 )ثالثون( عضوا. 30عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )خمسة عشر( صوتا.15عدد األصوات المعبر عنها: 

 )خمسة عشر( عضوا. 15عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.00عدد األعضاء الرافضيــــــــن: ال أحد )

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت:ال أحد )

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  43و 6تطبيقا لمقتضيات المادتين              

في  2022مشروع الميزانية برسم سنة صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على 

 5.058.771.80: البالغ مجموعه –باب مجال اندماج النتائج  -شقه المتعلق بالمصاريف 

 :وتمت برمجته كآالتي درهم،

 المبلغ المرصود بالدرهم روعنوعية المش

 5.058.771.80 تسديد أصل دين الصندوق الجماعي للتجهيز

 


