اململنت املغزبُت
وسارة الذاخلُت
والًت جهت فاص منىاص
عمالت منىاص
جماعت منىاص
املذًزٍت العامت للمؿالح
مؿلحت غؤون املجلظ واللجً

مقزر رقـ ـ ـ ــم 06 :
جلطت فزٍذة
دورة اضخثىائُت لػهز مارص 2017
بخارٍخ  28مارص 2017

الىقعت الطادضت :
 -6الذراضت واملىافقت على حعذًل وجخمُم بعض فؿىى القزار الجبائي لجماعت منىاص.
إن مجلظ جماعت منىاص املجخمع في إظار الذورة الاضخثىائُت لػهز مارص  ،2017في جلطخه الفزٍذة،
املىعقذة ًىم الثالثاء  28مارص .2017
 وظبقا ملقخضُاث القاهىن الخىظُمي رقم  113-14املخعلق بالجماعاث.وبعذ دراضت املجلظ للىقعت املخعلقت بالذراضت واملىافقت على حعذًل وجخمُم بعض فؿىى القزار
الجبائي لجماعت منىاص.





وبعذ اللجىء إلى الخؿىٍت العلني أضفزث العملُت على ما ًلي :
عذد ألاعضاء الحاضزٍــً 47 :
عذد ألاؾىاث املعبر عنها 47 :
عذد ألاعضاء املىافقُ ــً 47 :

وهم الطادة :
عبذ هللا بىواهى  -رغُذ ظالبي ً -ىضف عهامى  -محمذ مُلىدي  -محمذ الػنذالي  -أضماء خىجت  -لُلى
معشوس -محمذ الذلظ  -محمذ عهي  -أماى فزٍقؼ -ادرَظ ؾقلي عذوي  -محمذ ُبحامُذي  -محمذ
أغهىد – عشٍش ٌعقىبي  -إدرَظ إاللت  -إضماعُل املهذاوي  -حطً جمُمي  -محمذ فاللي  -محمذ
املػاظي  -رغُذ مجبار  -أحمذ بً حمُذة  -عبذ الزحمان أفلو  -التهامي بىخُمت – إدرَظ الخزوبي -
محمذ بىعشو  -عبذ العاظي مىاح – عبذ العشٍش بالخيري  -هىر الذًً عامز – عبذ املىعم الػهُبت – هشهت
الصح  -العباص الىمغاري  -فزٍذ بىحي – مىالي علي ملزاوي  -عبذ الىبي عثماوي  -الحطً بىلذور-
الحاج ضاضُىي – امحمذ بً عالى – أحمذ مطغاحي  -رغُذ الغاش ي  -عبذ هللا مػهىر -محمذ أبى
القاضم  -هادًت ادرَس ي قُعىوي – لحطً خزبىع -حمُذ لعىَس ي  -جىاد حطني  -هىاى محطين –
هػام القائذ.
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عذد ألاعضاء الزافضُ ـ ــً 00 :
عذد ألاعضــاء الـمـمـخـى ـعين00 :
ًقزر ما ًلي :
ًىافق مجلظ جماعت منىاص ،املجخمع في إظار الذورة الاضخثىائُت لػهز مارص  ،2017خالى جلطخه
الفزٍذة لُىم الثالثاء  28مارص 2017بئجماع أعضائه الحاضزًٍ على حعذًل وجخمُم بعض فؿىى
القزار الجبائي لجماعت منىاص 2017/8و املخعلقت بالزضىم املفزوضت على غغل ألامالك الجماعُت
مؤقخت ألغزاض ججارٍت و ؾىاعُت أو مهىُت  37/20-10-40مً امليزاهُت مع حذف الزضم الخاؽ
باضخغالى ضاحت هُم .
لما ًلي :

املىقع
جزاب الجماعت

بقعت أرضُت
باملزلب الزٍاض ي
 20غػت ب م ع
منىاص

بقعت أرضُت ضاحت
ولُلى

هىع اليػاط
 إلاغهار بىاضعت ضُارة ألاجزة مً
الؿىفين ألاوى و الثاوي و الطُاراث ألاخزي

 1.000.00 درهم
للىاحذة مل ثالثت أغهز

 إلاغهار بىاضعت الحافالث
و الػاحىاث

 1.500.00 درهم للىاحذة
مل ثالثت أغهز

 إلاغهار بىاضعت الذراجاث
الىارٍت
 مخؿؿت لالضخغالى ججاري
مً ظزف غزلت مزجان

 500.00 درهم للىاحذة مل
ثالثت أغهز

إوػاء مععم جابع لػزلت (مىٍو)

رئِظ املجل ـ ــظ
إمضاء :د .عبذ هللا بىواهى
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الزضم للمتر املزبع عً مل
ثالثت أغهز

 500.000.00 درهم لثمً
جشافي مل ثالثت أغهز

 75.000.00درهم لثمً جشافي لهل
ثالثت أغهز

ل ـ ــاجب املجلظ
إمضاء  :محمذ عهي

