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 اململكت املغربُت           

 وزارة الذاخلُت               

 والًت جهت فاش مكىاش      

 70مقرر رقـــــــــــم :                       عمالت مكىاش                                               

ذة  جماعت مكىاش                                                                             جلضت فٍر

ت العامت للمصالح                               7700دورة اصخثىائُت لغهر  مارش                             املذًٍر

خ                         مصلحت عؤون املجلط واللجً                           7700مارش  72بخاٍر

 

 

 :الضابعت الىقطت 

 

ت للخقُُم حىل جحذًذ قُمت املبلغ الجسافي الىاجب أداؤه لفائذة  -0  الذراصت واملىافقت على محضر اللجىت إلاداٍر

ل اصم املضخغل للمحالث الجماعُت وجىلُتها لفائذة الغير.  مالُت الجماعت بعذ جحٍى

 

ذة،  7700مارش إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة الاصخثىائُت  لغهر  ، في جلضخه الفٍر

 . 7700 مارش 72 الثالثاءاملىعقذة ًىم  

 املخعلق بالجماعاث. 001-01وطبقا ملقخضُاث القاهىن الخىظُمي رقم  -

ت للخقُُم حىل  محضر بالذراصت واملىافقت على  املخعلقت  وبعذ دراصت املجلط للىقطت  اللجىت إلاداٍر

ل اصم املضخغل للمحالث  جحذًذ قُمت املبلغ الجسافي الىاجب أداؤه لفائذة مالُت الجماعت بعذ جحٍى

 الجماعُت وجىلُتها لفائذة الغير.

 

 ت العلني  أصفرث العملُت على ما ًلي  : وبعذ اللجىء إلى  الخصٍى

  :  ًــ   14عذد ألاعضاء الحاضٍر

  : 14عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ًـــ  14عذد ألاعضاء املىافقُـ

 :  وهم  الضادة

لُلى  -أصماء خىجت  -محمذ الغكذالي   -محمذ مُلىدي  -ًىصف عكامى  -رعُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

قػ -محمذ عكي   -محمذ الذكط   -معسوز محمذ  -محمذ ُبحامُذي  -ادَرط صقلي عذوي    -أمال فٍر

س ٌعقىبي  –أعكىد  محمذ  -محمذ فاللي  -حضً جمُمي  -إصماعُل املهذاوي  -إدَرط إاللت  -عٍس

  -إدَرط الخروبي  –التهامي بىخُمت  -عبذ الرحمان أفلك  -أحمذ بً حمُذة  -رعُذ مجبار  -املغاطي 

س بالخيري  –عبذ العاطي كىاح  -محمذ بىعسو  –عبذ املىعم الغهُبت  –هىر الذًً عامر  - عبذ العٍس

ذ بىحي  - اري العباش الىمغ الحاج  -الحضً بىكذور   - عبذ الىبي عثماوي -مىالي علي  ملراوي  –فٍر

 -محمذ أبى القاصم  -عبذ هللا مغكىر  -رعُذ الغاش ي  -أحمذ مضغاحي  –امحمذ بً عالل  –صاصُىي 

س ي قُطىوي   س ي  -لحضً خربىظ –هادًت ادَر  هغام القائذ.–هىال محضين  -جىاد حضني  -حمُذ لعَى
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  77ألاعضاء الرافضُــــــً  : عذد  

 77ين: ـعـىـخـمـمـال ألاعضــاء عذد  

 

 

 ًقرر ما ًلي :

 

جلضخه  خالل،  7700 مارشًىافق مجلط جماعت مكىاش، املجخمع في إطار الذورة الاصخثىائُت  لغهر 

ذة ً   7700مارش 72لُىم الثالثاء  الفٍر ت للخقُُم  علىبئجماع أعضائه الحاضٍر محضر اللجىت إلاداٍر

ل اصم املضخغل حىل جحذًذ قُمت املبلغ الجسافي الىاجب أداؤه لفائذة مالُت الجماعت  بعذ جحٍى

درهم ) ثالثت ألف درهم ( كحذ  1777.77للمحالث الجماعُت وجىلُتها لفائذة الغير في قذر مالي محذد في 

ادة   ضىىي باليضبت للمخىازل له و  جىقُعه لعقذة جذًذة.مً صىمت الاصخغالل ال %07أدوى ، وباعخماد ٍز

 

 

ـــــاجب  املجلط                                             رئِط املجلــــــط        كـ

 إمضاء : محمذ عكي              إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى               

 


