
 

 بالغ

 بخصوص رفع أمر بعض املنتخبين الذين أخلوا بواجب التصريح باملمتلكات إلى السيد رئيس الحكومة

 

املتعلق بإحداث التصريح اإلجباري لبعض منتخبي املجالس  54.06من القانون رقم  1من املادة  6طبقا ألحكام البند 

                                  املحلية والغرف املهنية وبعض فئات املوظفين أو األعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

وجهت املجالس الجهوية للحسابات إلى السيد رئيس الحكومة قوائم بأسماء    ،2008أكتوبر  20في   1.07.202رقم 

ملمتلكات من فئة املنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم باإلنذارات باامللزمين بالتصريح اإلجباري 

 إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه اإلنذارات. هةاملوج

 من القانون  1 من املادة 10في البند  هاقصد اتخاذ إجراءات العزل املنصوص عليوقد تم رفع أمر هؤالء املنتخبين 

ومقاطعتين )منتخبان( منتخبا(  36)جماعة 31( منتخبا موزعين على 44أربعين )و  أربعة ويتعلق األمر ب املذكور أعاله.

إقليم )منتخب واحد(   وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات )منتخبان( وجهتينومجموعتي جماعات )منتخبان( و

 .)منتخب واحد(

تعذر تسليم اإلنذارات املوجهة ، إلى السيد رئيس الحكومة ( منتخبا  23قائمة بأسماء ثالثة وعشرين )كما تم توجيه 

 .   إليهم بالطريقة اإلدارية

 ويتعلق األمر بالقوائم املبينة بالجدولين املرفقين.

 

  



ابية  ن بواجب الترصي    ح بالممتلكات عىل الجماعات التر ن المخلي                                      والغرف المهنية المعنيةتوزي    ع المنتخبي 
  
ن
 عىل الرغم من توصلهم باإلنذار وانرصام األجل القانون

 
  

ن بواجب الترصي    ح بالممتلكات ن المخلي   الجهاز  عدد المنتخبي 
 

 الجهة

 الدار البيضاء سطات  جماعة الدروة  1

سطاتالدار البيضاء  جماعة اوالد امراح  1  

 الدار البيضاء سطات جماعة رياح  1

 الدار البيضاء سطات جماعة سيدي المك    1

 الدار البيضاء سطات جماعة سيدي رحال الشاط    1

 الدار البيضاء سطات جماعة واد النعناع  1

 الدار البيضاء سطات جماعة لعطاطرة 1

 الرباط سال زمور زعي   جماعة ارميالت 1

القصيبيةجماعة  1  الرباط سال زمور زعي   

 الرباط سال زمور زعي   جماعة الهرهورة 1

 الرباط سال زمور زعي   جماعة آيت مالك 1

 الرباط سال زمور زعي   جماعة جمعة مول البالد 1

 الرباط سال زمور زعي   جماعة دار الكداري 1

 الرباط سال زمور زعي   جماعة سيدي سليمان 1

 الرباط سال زمور زعي   جماعة سيدي عبدالرزاق 1

 الرباط سال زمور زعي   جماعة سيدي قاسم 1

 الرباط سال زمور زعي   جماعة سيدي يحي  الغرب 1

 الرباط سال زمور زعي   جماعة سيدي يحي  زعي   2

ق جماعة القطيطر 1  الشر

ق جماعة أوالد داوود الزخاني    1  الشر

بوموىسجماعة أحد   1   مالل خنيفرة 
 بي 

  مالل خنيفرة جماعة آيت أم البخث  1
 بي 

  مالل خنيفرة جماعة تدل  فطواكة  1
 بي 

 طنجة تطوان الحسيمة  جماعة الخروب 1

  رزين 1
 طنجة تطوان الحسيمة جماعة بي 

  كلة 1
 طنجة تطوان الحسيمة جماعة بي 

 فاس مكناس جماعة ايت ويخلفن 4

حرازمجماعة سيدي  1  فاس مكناس 

 كلميم واد نون جماعة تويزك   2

   جماعة سيدي الزوين 1
 مراكش آسف 

   جماعة قلعة الشاغنة 1
 مراكش آسف 

 الرباط سال زمور زعي   مقاطعة السويس   1

 الرباط سال زمور زعي   مقاطعة يعقوب المنصور 1

 الدار البيضاء سطات مجموعة جماعات التآزر الجماع   1

ق مجموعة الجماعات البيئة والتضامن 1  الشر

 كلميم واد نون إقليم آسا الزاك 1

سطات -جهة الدار البيضاء 1  الدار البيضاء سطات 

مكناس-جهة فاس 1  فاس مكناس 

ق 1 ق  غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة للشر  الشر

 المجموع 44
 

 



 

ن عدد  ن بواجب الترصي    ح بالممتلكات المنتخبي  الذين تعذر تسليم اإلنذارات إليهمالمخلي   
   

 الجهاز العدد

 

  الجهة

الكداري  دار  جماعة 1 القنيطرة سال  الرباط   

تمارة الصخيرات عمالة 1 القنيطرة سال  الرباط   

اسباتة مقاطعة 1 سطات البيضاء الدار     

الشق عين مقاطعة   1 سطات البيضاء الدار     

مسيك ابن مقاطعة 1 سطات البيضاء الدار     

املعاريف مقاطعة  1 سطات البيضاء الدار      

عبو بن مشرع جماعة  1 سطات البيضاء الدار    

القصيبة خميس جماعة 1 سطات البيضاء الدار    

املجذوب موس ى سيدي جماعة  1 سطات البيضاء الدار    

حمدوش بن علي سيدي جماعة  1 سطات البيضاء الدار    

مطهر بني جماعة 1  الشرق  

بوعرفة جماعة 1  الشرق  

كلدمان جماعة 1 مكناس فاس   

تازارين جماعة 1 مكناس فاس   

التنمية الجماعات مجموعة 1 مكناس فاس   

لكدح عين جماعة 1 مكناس فاس   

مكناس فاس لجهة الفالحية الغرفة 1 مكناس فاس   

نون  واد كلميم لجهة والخدمات والصناعة التجارة غرفة 1 نون  واد كلميم   

فيفي جماعة 1 الحسيمة تطوان طنجة   

تارجيست جماعة 1 الحسيمة تطوان طنجة   

اجدير جماعة 3 الحسيمة تطوان طنجة   

  العدد 23

 


