
 

 

 EL HASSOUNI MOHAMED                               دــــــــــــــــــمحمـ ـيـــــــــــــــــــالحسونــ

 EXPERT COMPTABLE – EXPERT NATIONAL                                  وطني خبير -خبير في المحاسبة 

 ASSERMENTE AUPRES DES TRIBUNAUX                                             محلـــف لــدى المحاكــــم    
 

  BIS, AV. ALLAL BEN ABDELLAH - RABAT 47                                مكرر شارع عالل بن عبد اهلل الربــاط 74  

 .EN  FACE  DE  L’A.M.A.P                                          لألنبـاء  العربـي  وكالـة المغـرب أمـام      

  FAX : 0537 73.75.01-  0537 70.38.96   :TEL                             9584 48.45.97: كسفاال  9584 49.83.07: الهاتف
 

  
 

 38/97/3973:  الربـاط فـي 
 87/3973:  مرجعنــــــــــــــا 

 

 رةـــــــــــــــــــــــــــــــــر خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقري
 

محلف لدى المحاكم، وبمقتضى هذه  -خبير وطني– في المحاسبة نحن الحسوني محمد، خبير
فطلب مني تقريرا حول مداخيل األستاذ عبد اللطيف الشنتوف، الصفة، حضر إلى مكتبنا 

إلى غاية  62/50/6500ومصاريف نادي قضاة المغرب خالل المدة ما بين 
تقدم لنا بالكشوفات الحسابية المتعلقة بحساب جمعية نادي قضاة المغرب ، ف62/56/6502

المفتوح لدى التجاري وفا بنك وكالة فاس طريق صفرو تحت رقم 
000216H000307595-21110 كما تقدم لنا بمجموعة من فواتير المصاريف المتعلقة ،

 .بأنشطة نادي قضاة المغرب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةالوثائـــــــــــــــــــق المقدمـــ

 
 :قدم األستاذ عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، الوثائق التالية 

خالل المدة من  000216H000307595-21110صورة عن كشف الحساب البنكي  (0
 .62/56/6502إلى غاية  60/50/6500 تاريخ

ادية يمبلغ للمصروفات االعتصورة عن محضر المكتب التنفيذي بشأن قرار اعتماد  (6
 .للنادي
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 62/50/6500مجموعة من الفواتير المؤداة بشيكات خالل الفترة ما بين صور ل (3
 .62/56/6502و

 تهأنشطنادي قضاة المغرب حسب  المتعلقة بمصاريف( بوناتال)مجموعة من األذونات  (4
 .المنظمة في مختلف الجهات
 رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــلخبـــــــــاز اـــــــــــــــــــــــــــإنجـ

 
رئيس نادي  الشنتوفاألستاذ عبد اللطيف دراسة جميع الوثائق المقدمة من طرف مراجعة و بعد 

 :قضاة المغرب، تبين لـــي ما يلي 
 

 حصر الرصيد الدائن في بداية تاريخ الخبرة: أوال 
 62/50/6500 

 
، البد من تحديد دة ثالثة وثالثون شهرا وستة أيامل مقبل دراسة المداخيل والمصاريف خال

، كنقطة انطالق في خبرتنا، وهي 62/50/6500الرصيد الدائن في الحساب الجاري بتاريخ 
 :كما يلي 

  درهم 26503025 هو 35/54/6500الرصيد الدائن في الحساب الجاري بتاريخ 

 درهم 04505055 هو 60/0/00إل غاية  0/0/6500ل ما بين زائد مجموع المداخي 

  درهم 050053025  60/0/6500مجموع المداخيل اإلجمالية إلى غاية 

 مــــدره 05,45005    المدفوعة في نفس الفترة ناقص المصاريف 

  درهم 01026101  62/5/6105مجموع الدخل الصافي بتاريخ 

، 62/56/6502إلى غاية  62/50/6500هذا المنطلق يمكننا إجراء الخبرة من بداية  من
 .وع المداخيل والمصاريف خالل الفترة المذكورةمع بيان مجم
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 مجموع مداخيل نادي قضاة المغرب خالل الفترة ما بين 

 62/56/6502إلى غاية  62/50/6500 
 

المفتوح لدى التجاري  000216H000307595-21110بعد مراجعة الحساب البنكي رقم 
إلى غاية  62/50/6500ل المدة مابين ال، خوفا بنك باسم جمعية نادي قضاة المغرب

ات إلى الحساب البنكي ناتجة عن واجب، يتبين لي أن جميع المبالغ المحولة  62/56/6502
التحويالت يمكن  االنخراطات التي أداها الساة القضاة المنخرطين في نادي قضاة المغرب، هذه

 :بيانها كما يلي 
 : 5610ـــــــــــــــــــة سنــــــــــــ

 

المبلغ المودع في  خــــــــــــــــــــــالتاريــــ
 الحساب البنكي

 ةــــــــرقم الوثيق داعـــــــــــــــطريقة اإلي

 22,60,66 تحويل نقدي 055055 62/50/6500
 226,0535 تحويل نقدي 255055 66/50/6500
 من خارج المقر تحويل نقدي 4655055 66/50/6500
 من خارج المقر تحويل نقدي 655055 66/50/6500
 65,06304 تحويل نقدي 0455055 50/6500/,6

 6336 تحويل بنكي دائم وثابت 05055 50/52/6500
-  تحويل بالمقاصة 005055 52/52/6500
 ,360 تحويل بنكي دائم وثابت 05055 50/56/6500

 0040 تحويل بنكي دائم وثابت 05055 53/52/6500

 2556 تحويل بنكي دائم وثابت 05,55 6500/,50/5

 6400 تحويل بنكي دائم وثابت 05055 50/05/6500
-  تحويل بنكي 055055 05/6500/,0
 ,632 تحويل بنكي دائم وثابت 05055 56/00/6500
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 2220 تحويل بنكي دائم وثابت 055055 53/00/6500
-  تحويل بالمقاصة 055055 53/00/6500
-  ل بالمقاصةتحوي 05055 54/00/6500
-  تحويل بنكي 2555055 00/6500/,5
-  تحويل نقدي 0655055 00/6500/,5
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 64/00/6500
 2503 تحويل بنكي دائم 055055 50/06/6500
 0624 تحويل بنكي دائم 05055 50/06/6500
 ,242 تحويل بنكي دائم 05055 50/06/6500
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 56/06/6500
-  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 56/06/6500
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 53/06/6500
-  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 53/06/6500
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 54/06/6500
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 62/06/6500

  02651111 ــــوعـــــــــــــــــالمجم
 : 6102ـــــــــــــــــــة سنــــــــــــ

 

المبلغ المودع في  ـــــخـــــــالتاريــــــــــــــ
 الحساب البنكي

 ةــــــــرقم الوثيق داعــــــــــــــطريقة اإلي

 006, تحويل بنكي دائم 055055 54/50/6502
 056, تحويل بنكي دائم 05055 54/50/6502
 0,06 تحويل بنكي دائم 05055 54/50/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 50/50/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 50/50/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 50/50/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 52/50/6502
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-  بالمقاصةتحويل بنكي  055055 03/50/6502
-  نقدابنكي  تحويل 255055 50/6502/,0
 46,0 تحويل بنكي دائم  05055 50/56/6502
 5000 تحويل بنكي دائم  05055 50/56/6502
 4,65 دائم تحويل بنكي 055055 50/56/6502
-  تحويل بنكي  05055 56/56/6502
-  بالمقاصةتحويل بنكي  005055 56/56/6502
-  بالمقاصةبنكي تحويل  055055 56/56/6502
-  بالمقاصةبنكي تحويل  055055 53/56/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 54/56/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 64/56/6502
 6300 تحويل بنكي دائم 055055 50/53/6502
 6366 تحويل بنكي دائم 05055 50/53/6502
 6400 تحويل بنكي دائم 05055 50/53/6502
-  نكي بالمقاصةتحويل ب 005055 56/53/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 56/53/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,055 56/53/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,005 53/53/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,05 54/53/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,055 54/53/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 64/53/6502
-  تحويل بنكي نقدا 2455055 62/53/6502
 6646 تحويل بنكي دائم 05055 50/54/6502
 3002 تحويل بنكي دائم 055055 50/54/6502
 24,0 تحويل بنكي دائم 05055 50/54/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 54/54/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 54/54/6502
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-  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,055 54/54/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 54/54/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 50/54/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 50/54/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 62/54/6502
-  تحويل بنكي نقدا 055055 66/54/6502
-  قداتحويل بنكي ن 255055 54/6502/,6
-  تحويل بنكي نقدا 055055 56/50/6502
 ,602 تحويل بنكي دائم 055055 56/50/6502
 0245 تحويل بنكي دائم 05055 56/50/6502
-  تحويل بنكي نقدا 255055 56/50/6502
 6002 تحويل بنكي دائم 05055 56/50/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 53/50/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 53/50/6502
-  تحويل بنكي نقدا 255055 53/50/6502
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 54/50/6502
54/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/50/6502  6435 ئمتحويل بنكي دا 655055 
5,/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
64/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/52/6502  6422 تحويل بنكي دائم 05055 
50/52/6502  40,2 تحويل بنكي دائم 055055 
50/52/6502  625, تحويل بنكي دائم 655055 
50/52/6502  4223 تحويل بنكي دائم 05055 
56/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
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56/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
56/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
53/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
64/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/56/6502  0030 تحويل بنكي دائم 0555 
50/56/6502  2265 تحويل بنكي دائم 055055 
50/56/6502  4066 تحويل بنكي دائم 05055 
54/56/6502  2626 تحويل بنكي دائم 655055 
54/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
54/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/52/6502  6223 تحويل بنكي دائم 055055 
50/52/6502  0243 تحويل بنكي دائم 05055 
50/52/6502  3,55 تحويل بنكي دائم 05055 
56/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
56/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/52/6502 -  ل بنكي بالمقاصةتحوي 055055 
53/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
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54/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/52/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/52/6502  0033 تحويل بنكي دائم 655055 
64/52/6502 -  صةتحويل بنكي بالمقا 05055 
50/5,/6502  ,230 تحويل بنكي دائم 05055 
50/5,/6502  3526 تحويل بنكي دائم 05055 
50/5,/6502  6062 تحويل بنكي دائم 055055 
56/5,/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/5,/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/5,/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
50/5,/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/5,/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
50/5,/6502  4066 تحويل بنكي دائم 655055 
52/5,/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/5,/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/5,/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
62/5,/6502 -  ل بنكي بالمقاصةتحوي 05055 
54/05/6502  0053 تحويل بنكي دائم 05055 
54/05/6502  6256 تحويل بنكي دائم 05055 
54/05/6502  0200 تحويل بنكي دائم 055055 
50/05/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
50/05/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/05/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/05/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/05/6502  4606 تحويل بنكي دائم 655055 
05/05/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
05/05/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
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05/05/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
60/05/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/00/6502  2523 تحويل بنكي دائم 055055 
50/00/6502  2542 تحويل بنكي دائم 05055 
50/00/6502  4023 تحويل بنكي دائم 05055 
56/00/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
56/00/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/00/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/00/6502 -  بنكي بالمقاصةتحويل  055055 
53/00/6502  0556 تحويل بنكي دائم 655055 
54/00/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
54/00/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/00/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
64/00/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/06/6502  0053 تحويل بنكي دائم 055055 
50/06/6502  6002 تحويل بنكي دائم 05055 
50/06/6502  562, تحويل بنكي دائم 05055 
50/06/6502  6602 تحويل بنكي دائم 655055 
56/06/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
56/06/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/06/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/06/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/06/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
52/06/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
52/06/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/06/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
62/06/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
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  ,,650510 ــوعالمجمـــــــــــــــــــ
 : 6102ـــــــــــــــــــة سنــــــــــــ

 

المبلغ المودع في  ـــــــــــــــخــــــالتاريــــ
 الحساب البنكي

 ةـــــرقم الوثيق داعـــــــــطريقة اإلي

 2665 تحويل بنكي دائم 055055 56/50/6506
 0620 تحويل بنكي دائم 05055 56/50/6506
 4606 تحويل بنكي دائم ,,,05 56/50/6506
-  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 53/50/6506
53/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/50/6506  ,440 دائمتحويل بنكي  655055   
54/50/6506 نكي بالمقاصةتحويل ب 05055    -
54/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 64/50/6506
 4,60 تحويل بنكي دائم 055055 50/56/6506
50/56/6506  6,26 تحويل بنكي دائم 05055 
50/56/6506  3,05 تحويل بنكي دائم 05055 
56/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
56/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 56/56/6506
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 53/56/6506
-  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 52/56/6506
52/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
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 6666 دائمتحويل بنكي  655055 52/56/6506
-  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,05 64/56/6506
 060, دائمتحويل بنكي  ,,,055 50/53/6506
50/53/6506  5,66 تحويل بنكي دائم 05055 
50/53/6506  6220 تحويل بنكي دائم 05055 
56/53/6506 -  بالمقاصة تحويل بنكي 005055 
56/53/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/53/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
53/53/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/53/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
52/53/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/53/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/53/6506  2346 تحويل بنكي دائم 655055 
5,/53/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
-  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,05 64/53/6506
 042, دائمتحويل بنكي  ,,,055 53/54/6506
53/54/6506  3660 دائمتحويل بنكي  05055 
53/54/6506  6025 دائمتحويل بنكي  05055 
54/54/6506 -  بالمقاصةتحويل بنكي  005,55 
54/54/6506 -  بالمقاصةتحويل بنكي  055055 
54/54/6506 -  بالمقاصةتحويل بنكي  05055 
54/54/6506 -  بالمقاصةتحويل بنكي  055055 
54/54/6506  6262 دائمتحويل بنكي  655055 
00/54/6506 -  بالمقاصةتحويل بنكي  055055 
00/54/6506 -  ي بالمقاصةتحويل بنك 055055 
00/54/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
60/54/6506 -  بالمقاصةتحويل بنكي  05055 
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56/50/6506  66,, دائمتحويل بنكي  055055 
56/50/6506  2626 تحويل بنكي دائم 05055 
56/50/6506  2356 تحويل بنكي دائم 05055 
53/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
53/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
54/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
64/50/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,05 
50/52/6506  4,30 تحويل بنكي دائم 055055 
50/52/6506  5,03 تحويل بنكي دائم 05055 
50/52/6506  ,366 تحويل بنكي دائم 05055 
56/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
56/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/52/6506 -  بالمقاصةتحويل بنكي  055055 
50/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
52/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
62/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
53/56/6506  ,,02 تحويل بنكي دائم ,,,055 
53/56/6506  2022 تحويل بنكي دائم 05055 
53/56/6506  3565 تحويل بنكي دائم 05055 
54/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,005 
54/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
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54/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
54/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
60/56/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/52/6506  3234 تحويل بنكي دائم 055055 
50/52/6506  2066 تحويل بنكي دائم 05055 
50/52/6506 ئمتحويل بنكي دا 05055   2226 
56/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
56/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
54/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
64/52/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
54/5,/6506  ,062 تحويل بنكي دائم ,,,055 
54/5,/6506  ,,02 تحويل بنكي دائم 05055 
54/5,/6506  ,552 تحويل بنكي دائم 05055 
50/5,/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
50/5,/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/5,/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/5,/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/5,/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/5,/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/5,/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
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62/5,/6506 -  المقاصةتحويل بنكي ب 05055 
56/05/6506  6362 تحويل بنكي دائم ,,,055 
56/05/6506  6330 تحويل بنكي دائم 05055 
56/05/6506  ,566 تحويل بنكي دائم 05055 
53/05/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
53/05/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/05/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/05/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/05/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
54/05/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/05/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
64/05/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/00/6506  2403 تحويل بنكي دائم 055055 
50/00/6506  0503 تحويل بنكي دائم 05055 
50/00/6506  2,0, تحويل بنكي دائم 05055 
56/00/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
56/00/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/00/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/00/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/00/6506 -  بنكي بالمقاصة تحويل ,,,05 
56/00/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
56/00/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
64/00/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
54/06/6506  4,03 تحويل بنكي دائم 055055 
54/06/6506  5656 تحويل بنكي دائم 05055 
54/06/6506  26,, تحويل بنكي دائم 05055 
50/06/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
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50/06/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/06/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
50/06/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/06/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,055 
50/06/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/06/6506 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 

  ,,066110 المجمـــــــــــــــــــــوع
 

 : 8610ـــــــــــــــــــة سنــــــــــــ
 

المبلغ المودع في  ـــــخـــــــــالتاريــــــــــــــ
 الحساب البنكي

 ةــــــرقم الوثيق داعــــــــــــــطريقة اإلي

 2202 كي دائم تحويل بن ,,,055 56/50/6502
56/50/6502  5666 تحويل بنكي دائم  05055 
56/50/6502  0245 تحويل بنكي دائم 05055 
53/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 005055 
53/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
53/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
54/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
54/50/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
 0306 تحويل بنكي دائم 055055 50/56/6502
50/56/6502  3023 تحويل بنكي دائم 05055 
50/56/6502  2503 تحويل بنكي دائم 05055 
56/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة ,,,005 
56/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
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56/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
50/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 
52/56/6502 -  تحويل بنكي بالمقاصة 05055 
-  تحويل بنكي بالمقاصة 055055 52/56/6502
-  نكي بالمقاصةتحويل ب ,,,055 52/56/6502

  ,,08110 ـــــــــــــوعـــــــــــالمجمــــــــ
 

 مجموع المداخيل اإلجمالية خالل الفترة ما بين
 62/56/6502إلى غاية  62/50/6500 

 

في واجبات االنخراطات التي أدوها السادة القضاة المنخرطين في نادي  إن هذه المداخيل تتمثل
 .قضاة المغرب
 :كلها يمكن بيانها كما يلي هذه المداخيل 

 

مجموع المداخيل  السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 المحققة

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 62/50/6500الرصيد الدائن السابق  5023005, 6500
 رلمحقق في سبعة أشهاالمدخول  02605055 6500
 لمدخول المحقق في السنةا 64,05055 6502
 المدخول المحقق في السنة 06355055 6506
 المدخول المحقق خالل شهرين 0255055 6502

  درهم 055526101 مجموع المداخيل اإلجمالية
 

يتضح من هذا الجدول أن المجموع اإلجمالي لمداخيل نادي قضاة المغرب خالل الفترة المذكورة 
قد بلغ مجموعها مع الرصيد السابق الدائن في الحساب الجاري مبلغا قدره أعاله، 
 .درهم 526101.055

 

 سنتيــــم 01مائــــة وخمســــة وأربعــــون ألــــف وأربعمائـــــة وثالثـــــة وستــــون درهمــــا و:  أي 
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وهو الرصيد الذي سنعتمده في هذا التقرير  .مقابل المصاريف المدفوعة
 وضيح عن الرصيد السابقت

 .درهم 5023005,=    05,45005 – 04505055+  26503025
 : 0مالحظــة رقم 

هناك ثالث مبالغ حولت إلى الحساب الجاري لنادي قضاة المغرب كدعم من وزارة العدل، هذه 
 :المبالغ هي 

  50/50/6502درهم حول إلى الحساب بتاريخ  0450555055األول بمبلغ 
 35/06/6502درهم حول إلى الحساب بتاريخ  0250555055غ الثاني بمبل 
  56/50/6502درهم حول إلى الحساب بتاريخ  0250555055الثالث بمبلغ 

 درهم 4250555055: مجموع هذه المبالغ هو 
 .لكونها تخضع إلى تقرير خاص مستقلولإلشارة فإن هذه المبالغ تم استبعادها من تقريرنا 

 : 6مالحظــة رقم 
بأي تقرير  اآلناة المغرب لم يتوصل لحد المال للمكتب التنفيذي لنادي قض رة فإن أمينلإلشا

 .مالي من المكاتب الجهوية التابعة لنادي قضاة المغرب
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 المصاريـــــــــــف الماليـــــــــــــــة خالل المدة ما بين

 62/56/6502إلى غاية  62/0/6500 
 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ــــــخالتاريــــــــــــــــــــــــ

 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 2055 06/52/6500
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 56/56/6500
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 56/05/6500
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 52/50/6502
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 52/54/6502
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 50/56/6502
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 56/05/6502
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 52/50/6506
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 56/54/6506
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 56/56/6506
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 52/05/6506
 مصاريـــــــــــــــــــف بنكيـــــــــــــــة 26005 50/50/6502

  005151 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 في أنشطة نادي قضاة المغرببشيكات مجموع المصاريف المدفوعة 
 26/56/6502و 62/50/6500الفترة ما بين خالل 

إن األنشطة التي قام بها نادي قضاة المغرب في مختلف جهات المملكة تتطلب منه صرف 
مجموعة من المبالغ سواء فيما يتعلق بالتنقالت أو اإلقامة أو غيرها، هذه المصاريف يمكن 

 :بيانها مفصلة في الجدول التالي 
 : المبالغ المدفوعة بشيكات

 
طريقة  قيمة الفاتورة رقم الفاتورة ـخالتاريــــــــ

 التسديد
 ـــانـــــــــــــــــــــــــــــالبيــ رقم الشيك
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 (ضيوف)  وجبة عشاء 326266 بشيــــك 055055 063/6500 52/53/6500
 (ضيوف) وجبة غذاء كسكوس 326266 بشيــــك 0555055 302/6500 52/50/6500
أداء المصاريف السنوية للموقع  36,024 ـــكبشيـ 0355055 262620 54/6500/,6

 الرسمي لنادي القضاة
 مبيت ضيوف الندوة 226264 بشيــــك 255055 56,25 52/50/6500
 مبيت ضيوف الندوة 226264 بشيــــك 255055 56,22 35/50/6500
 مبيت ضيوف الندوة 626264 بشيــــك 255055 6,20 50/6500/,6
65/50/6500 89/15J 0255055 تغطية الحدث بالصورة والفيديو 626260 بشيــــك 
64/52/6500 15EQ/084 3026062 شراء مجموعة من العدد  226265 بشيــــك

 واألدوات
إيجار القاعة مع استراحة تناول  226262 بشيــــك 055055, 002/6500 04/00/6500

 القهوة
ة المكتب التنفيذي في مساهم 36,023 بشيــــك 0555055 6/6502, 02/50/6502

الندوة التنظيمية للمكتب 
الجهوي بطنجة حول واجب 

 التحفظ
مساهمة المكتب التنفيذي في  536,023 بشيــــك 3555055 - 66/52/6506

 اإلفطار السنوي بفندق فرح
 الطبع وأدوات مكتبية 36,063 بشيــــك 65430065 5,32/02 50/06/6502
 فطور يوم دراسي 536,064 شيــــكب 4005055 46360 53/06/6502
مساهمة في اجتماع المجلس  36,022 بشيــــك 4055055 - 03/05/6506

 في فندق كلوب ياسمين الوطني
 من األوراق طبع مجموعة - نقـــــــــــدا 0264025 - 00/53/6502
واجب االنخراط في الموقع  226260 بشيــــك 0455055 262620 66/52/6500

 بسويسراالرسمي 
  50226118 ـــــــــــــــــــوعـــالمجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 في أنشطة نادي قضاة المغربنقدا مجموع المصاريف المدفوعة 
 خالل المدة المذكورة

 

 إنفاقتتطلب منه  ،إن األنشطة التي قام بها نادي قضاة المغرب في مختلف جهات المملكة
أو المساهمة في ندوات متعددة مصاريف، سواء فيما يتعلق بالتنقالت واإلقامة مجموعة من ال

 .اوغيرهأ
 :توضيحها في الجدول التالي هذه المصاريف يمكن 

 

طريقة  نوعيـة المصاريـف المدفوعـة خــــــــــــالتاريــ
 الدفع

 المبلغ المدفوع

ها بعد تم أداؤ  مصاريف تأسيس المكتب الجهوي بالرباط 63/50/6500
لعدم  35/50/6500الجمع العام االستثنائي ليوم 

 .استطاعة المكتب الجهوي للرباط أداءها

 6655055 نقــــــــــــــــــدا

 2,0060 نقــــــــــــــــــدا تسديد فاتورة الهاتف عن ثالثة أشهر 6500/,56/5
التنقل إلى فاس قصد القيام بتسوية بعض  مصاريف 6500/,00/5

 كل مع التجاري وفا بنكالمشا
 436055 نقــــــــــــــــــدا

 33,055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف التنقل لحضور ندوة بطنجة  6500/,02/5
 3,2055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف تأسيس المكتب الجهوي بفاس 63/05/6500
دوليين ثم السفر إلى ورشة مراكش مع لجنة الحقوقيين ال 35-30/05/6500

العودة إلى البيضاء إللقاء كلمة في ندوة الودادية 
 والرجوع في نفس اليوم إلى مراكش

 0500055 نقــــــــــــــــــدا

مصاريف الندوة الصحفية واالعتصام مع حضور  04/00/6500
 القضاة

 255055 نقــــــــــــــــــدا

برنامج إذاعي مصاريف السفر إلى مكناس للمشاركة في  02/00/6500
 حول قوانين السلطة القضائية

 622055 نقــــــــــــــــــدا

 022055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف تأسيس المكتب الجهوي بوجدة 65/00/6500
بمعية ثالثة أعضاء  مصاريف تأسيس مكتب الحسيمة 64/00/6500

 من النادي
 0,42055 نقــــــــــــــــــدا

اريف تأسيس مكتب تطوان وحضور ندوة المكتب مص 04/50/6502
 الجهوي بطنجة

 462055 نقــــــــــــــــــدا

مصاريف الورشة العلمية المنظمة من طرف المكتب  54/53/6502
 .س ق في محل الدستور التنفيذي حول قوانين

 655055 نقــــــــــــــــــدا

 0005055 نقــــــــــــــــــدا راء طونيرمصاريف متعلقة بالهاتف واألنترنيت وش 50/54/6502
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فاس لحضور لقاء تواصلي مع  مصاريف السفر إلى 50/54/6502
 المكتب الجهوي وأعضاء المجلس الوطني بالدائرة

 264055 نقــــــــــــــــــدا

مصاريف السفر إلى الجديدة لحضور مؤتمر جمعية  50/50/6502
 هيآت المحامين بالمغرب

 30,055 ــــــــــــدانقــــــ

السفر إلى العيون لحضور ندوة المكتب الجهوي بمعية  56/50/6502
 األستاذ حضري تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي

 3020055 نقــــــــــــــــــدا

السفر إلى البيضاء لحضور ندوة الفريق االستقاللي  04/50/6502
لحضور اكش ر حول التنظيم القضائي ثم إلى البيضاء وم
للتواصل حول  لقاء تواصلي مع القضاة ثم إلى أكادير

 تأسيس مكتبي مراكش وأكادير

 202055 نقــــــــــــــــــدا

مصاريف السفر إلى القصر الكبير للمشاركة في ندوة  60/50/6502
حول الحكامة في  حول العنف ضد المرأة ثم ندوة فاس

 اليوم الموالي

 ,,,323 نقــــــــــــــــــدا

تذكرة الذهاب إلى طنجة للمشاركة في ندوة المكتب  60-62/0/6502
 الجهوي، والدار البيضاء 

 060055 نقــــــــــــــــــدا

مبيت أحد ) مصاريف تأسيس المكتب الجهوي بأكادير 50/52/6502
 (أعضاء المكتب

 655055 نقــــــــــــــــــدا

ضور الدوري الرمضاني مصاريف السفر إلى مكناس لح 60/52/6502
 لكرة القدم

 622055 نقــــــــــــــــــدا

محمد مصباح وأحد الباحثين معه . مصاريف استقبال ذ 66/56/6502
في إطار المشروع الذي يربط إحدى المراكز األمريكية 

 وطلب لقاء النادي لبحث إمكانية التعاون بوزارة العدل

 004055 نقــــــــــــــــــدا

مصاريف المشاركة في برنامج آش كيكول القانون  64/56/6502
 بمكناس

 055055 نقــــــــــــــــــدا

السفر إلى طنجة للمشاركة في تكوين حول الوقاية من  6502/,63/5
التعذيب بتعاون مع المكتبين الجهويين طنجة وتطوان 

 الكرامة مع منتدى

 666055 نقــــــــــــــــــدا

الذي جاء ريف استقبال األستاذ خالد منصور مصا 6502/,66/5
مبعاوث من طرف أحد المنظمات لبحث آفاق الشراكة 

 مع النادي

 060055 نقــــــــــــــــــدا

السفر إلى الناظور لتجديد المكتب الجهوي رفقة بعض  62/05/6502
 األساتذة

 6000055 نقــــــــــــــــــدا

00/00/6502 
02/00/6502 

لسفر إلى مراكش للمشاركة في قمة المناخ مصاريف ا
 بدعوة من المندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان

 633055 نقــــــــــــــــــدا
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 023055 نقــــــــــــــــــدا السفر إلى تونس تلبية للدعوة الموجهة إلى الرئيس 00/02/,06-0
أساتذة السفر إلى الجديدة لمناقشة تجديد المكتب مع  53/06/6502

 بمعية بعض أعضاء المكتب آسفي
 6,2055 نقــــــــــــــــــدا

 460055 نقــــــــــــــــــدا السفر إلى مكناس لحضور ندوة حول الجمعيات العامة 52/06/6502
 634055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف السفر إلى مكناس ووجدة والناظور 06/6502/,6
مكناس من أجل المشاركة في برنامج حول السفر إلى  56/50/6506

 الجمعيات العامة
 362055 نقــــــــــــــــــدا

 622055 نقــــــــــــــــــدا األساتذة بعض السفر إلى مكناس لحضور حفل تكريم 50/6506/,5
الذهاب إلى مراكش لحضور التكوين لفائدة أعضاء من  03-04/0/6506

 .ي والوداديةوأعضاء من النادس ق  المجلس
 63005 نقــــــــــــــــــدا

 3,6055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف المشاركة في تكوين منتدى الكرامة بفاس 60/50/6506
 402055 نقــــــــــــــــــدا المشاركة في ندوة المكتب الجهوي للنادي بتطوان 66/53/6506
برنامج  شاركة فيقال إلى مكناس من أجل الماالنت 05/54/6506

 تنصيب المجلس األعلى للسلطة القضائية إداعي حول
 355055 نقــــــــــــــــــدا

62-6,-
35/4/06 

االنتقال إلى مكناس والذهاب إلى البيضاء من أجل 
المشاركة في ندوة اللجنة الدولية للحقوقيين ونادي قضاة 

 المغرب

 304055 نقــــــــــــــــــدا

نظيم المهن القانونية صاريف المشاركة في ندوة من تم 05/50/6506
شراكة مع المجلس البلدي بالقصر الكبير القضائية ب

لقاء مداخلة حول القضاء التجاري بين اإلبقاء  ...وا 

 606055 نقــــــــــــــــــدا

 055055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف مذكرة النادي حول القانون الداخلي للمجلس 50/6506/,6
 3,3055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف مشاركة النادي في برنامج مواطن اليوم 50/52/6506
 666055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف حضور حفل تكريم األستاذة حجيبة بمكناس 52/52/6506
مصاريف الذهاب إلى الزيارة التضامنية مع األستاذ  02/52/6506

 ألساتذةبالعرائش مع ا الهدار
 354055 نقــــــــــــــــــدا

المكتب الجهوي  مصاريف المشاركة في حضور تجديد 65/52/6506
 نادي قضاة المغرب بآسفيل

 062055 نقــــــــــــــــــدا

 206055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف تأسيس المكتب الجهوي بمراكش 35/52/6506
للمشاركة في الندوة بدعوة من  الذهاب إلى ورزازات 66-62/0/6506

 القروية المحكمة االبتدائية بوارزازات ومديرية الشؤون
 0260055 نقــــــــــــــــــدا

 234055 نقــــــــــــــــــدا السفر إلى لبنان للمشاركة في مؤتمر 60-64/0/6506
 0242023 ـــــــــــــــدانقـــ القانونية إلى الرباط من المفكرةمصاريف زيارة وفد  04/56/6506
السفر إلى طنجة للمشاركة في ندوة كلية الحقوق بطنجة  66/56/6506

 بمشاركة مع المكتب الجهوي للنادي بطنجة
 402055 نقــــــــــــــــــدا
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مصاريف المشاركة في ورشة مكناس حول تقديم  62/56/6502
مالحظات عن النظام الداخلي المعد من قبل المجلس 

 .األعلى للسلطة القضائية

 622055 نقــــــــــــــــــدا

تكوين المصاريف السفر إلى وجدة للمشاركة في  6506/,60/5
 التواصل مع القضاة هناكو 

 264055 نقــــــــــــــــــدا

تكوين والتواصل الالسفر إلى آسفي للمشاركة في ندوة  00/05/6506
 مع القضاة

 062055 نقــــــــــــــــــدا

السفر إلى مكناس للقاء تقني الموقع والمشاركة في ورثة  05/6506/,6
 لجنة الحقوقيين الدوليين مع المكتب الجهوي بطنجة

 626055 نقــــــــــــــــــدا

ندوة الجمعية  واإلياب للمشاركة في ابمصاريف الذه 6-3/00/6506
 المحامين بمراكشاألمريكية للقضاء و 

 440055 

 62إلى 66من 
 6506نونبر

مصاريف الذهاب إلى مطار الدار البيضاء قصد السفر 
 إلى تونس للمشاركة في ندوة حول الصحافة

 430055 نقــــــــــــــــــدا

السفر إلى مكناس للمشاركة في برنامج آش كيكول  50/06/6506
 القانون حول الجمعيات العامة

 022055 نقــــــــــــــــــدا

لقاء محاضرة ثم إلى إلمصاريف الذهاب إلى بني مالل  56/06/6506
مع المكتب الجهوي للنادي بندوة  مراكش للمشاركة

 النادي ماية المال العام ثم إلى وجدة لتكريم عضوح

 6023055 نقــــــــــــــــــدا

 655055 نقــــــــــــــــــدا السفر إلى القصر الكبير للمشاركة في ندوة 06/6506/,6
السفر إلى طنجة للمشاركة في ندوتين األولى يوم  66/56/6502

 63/6/6502والثانية يوم  66/6/6502
 404055 نقــــــــــــــــــدا

 622055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف الذهاب إلى مكناس للقاء التقني 62/56/6502
مصاريف الذهاب إلى فاس من أجل الحصول على  66/56/6502

 فات الحسابيةالكشو 
 623055 نقــــــــــــــــــدا

مصاريف السفر إلى طنجة لحضور ندوة بالقصر الكبير  62/56/6502
 والعرائش

 362055 نقــــــــــــــــــدا

 054055 نقــــــــــــــــــدا مصاريف السفر إلى مؤتمر مراكش حول العدالة- 
 55620125 ـــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجمــــــــ

 
 62/50/6500ما بين من هذا الجدول أن مجموع المصاريف المدفوعة خالل الفترة يتضح 

التي كان يقوم بها نادي قضاة المغرب خالل المدة  من خالل األنشطة 62/56/6502و
 .درهم 55,620125: قد بلغ مجموعها المذكورة 
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 : هامــــــــة مالحظـــة
دفعت قيمتها بشيك لحد اآلن  00/53/6502درهم مؤرخة في  0264025هناك فاتورة بمبلغ 

 .لم يسحب من الحساب الجاري
 الخالصـــــة واألرصــــدة المتطابقــــــة

 
من خالل النتائج السابقة يمكننا حصر جميع األرصدة للوصول إلى النتيجة النهائية وهي كما 

 :لي ي
 

   درهم ,34.255,1  حسب محضر اجتماع المكتبمجموع المداخيل اإلجمالية 
 للمصروفات االعتيادية للنادي التنفيذي بشأن قرار اعتماد مبلغ   

 (62/56/6502إلى  62/50/6500بين )     
  درهم 40660024     المصاريف المدفوعة نقدامجموع ناقص 

 مــــدره 520125.01    الدائــــــن يــــــــــد النهائــــــــــــالرصي   
 .في الجمع العام االستثنائي وهي الزيادة المدفوعة عن المبلغ المعتمد

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخالص
 

ف الشنتوف دفع نتيجة مما سبق يتضح أن السيد رئيس نادي قضاة المغرب األستاذ عبد اللطي
 .درهم 01,520125: مبلغا قدره من ماله الخاص 

 

 مبلغ مقرب إلى )ـــــــون درهمـــــــــــا ـــعشــــــــــــرة آالف وأربعمائــــــــــــة وواحـــــــــــد وسبعـــ : أي 
 (.أقرب صحيح       

 ـقـــــــي التوفيــــــي واهلل ولــــــمهمت تــــــون قـد أنهيــــــــة سأكــــــــذه النتيجــــــــوبه
 .ـالمــــــر والســـــــــنظــــــع الـة واســـــــة المختصـــــوللمصلحـ

 : عـــــــــــــــالتوقيــ
                                دــــــــــــــــــمحمـ ـيـــــــــــــــــــالحسونــ

                                   وطني رخبي -خبير في المحاسبة     

                         محلـــف لــدى المحاكــــم                                                             

                     


