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 2019:ػبد٠خ دٚرح 

 األٌٚٝاٌدٍظخ  :ػ١ٍٕخخٍظخ            

 

 

 

ااا ت يواياااو تت20ٌاااات ت341. مظاااااق تت02 اصاااقب تراق  ااااا تت1.11.1.تؼبيِاااقتضِاظااايقيت اـشرااارت ا ااا  ٍتُ 

ااااا ت02.1  ضاللااااااّترقت، قكاااااقيلت را ااااامت ن،لاااااا ت ت، اااااق  تض يهاااااا تت41.3..(ترتهٌياااااات اِاااااقمو ت ااهـي اااااا تُ 

تالاثهار  ضهلِا ةتياو تلتوتخال٘ت ت،لةا ت اللهيا تىو ا ت02.2تأٓااور  القبي تا اش تتق وب متتف تاػق ت ا و ةت

(تمةاااااااااقالاتترِقكااااااااا تالارا قكاااااااااقيتر  قكاااااااااا ت0:42. تو اهصاااااااااٍت اةاااااااااقك ت ت قمةااااااااا تلتكلااااااااا 02.2تأٓااااااااااور ت20

كباا ت إبراارت ا اا   ت اةااي توتتل ق  اااااااتحااتت تق اا ت اةااي تا اا قكييت تخ  اا لت تاا  ت ن،لاا ت ت، تق وب مااتل

 ضااا ي ت ُلي ااا تالورريااا تو اإاااو ىت اااي لتيااايل ت قبة: اةاااورحظاااو تت احقاحااا لت تااا  تُقتااا ت ضدخِااا ت ب   ااا 

كااات ااا يىترواياا تمقتاا تك ياا تتكباا ت اِااقب ت اصااقر ت ضاا ي ت ُلي اا تاااو   ةت احِقًاا تراق وب مااتل راق وب مااتل

قولت ٔلياا ت ا اا بل تراق وب مااتل ٖقتاا ت الااق  تخب اا ت ااا ُ  يااتتأٖلياا ت ا اا بل تراق وب مااتلتكباا ت الا اااترت ا

ٖقت ت الق ترقاٖلي ت ضال بةت ااخصصقيتراق وب متلت اؼقا   . و اةقبةتأكظقالات ن،ل ت ت، ق  ت ا

  53...................................: العـــــدد المانونً الذي ٌتكون منه المجلس 

  53........................................:  عـــــدد األعضاء المزاولٌـن مهامهـم 

  92...................................:  عــــدد األعضاء الحــــــــاضــرٌـــــن 

 ُٚ٘ اٌظبدح :

 الصفة اسم العضو الصفة العضو اسم الصفة اسم العضو

 مستشار جماعً الطاهر مودفار مستشار جماعً. نجٌب بندار رئٌس المجلس الجماعً اسماعٌل الحرٌري

 مستشارة جماعٌة. سعاد أرٌب مستشار جماعً عمر فوزي الثانً  للرئٌسالنائب  حسن بوعلوشً

 مستشار جماعً به دمحم المعتصم مستشار جماعً مصطفى الشاطر النائب الثالث للرئٌس سعٌد بكرٌم

 مستشار جماعً نورالدٌن صادق مستشار جماعً. ابراهٌم الفمٌر النائبة الرابعة للرئٌس الزهراء ذنبً

   مستشار جماعً. عبد الحفٌظ اٌت الرامً النائبة السادسة للرئٌس رحمونالزهراء 

   مستشار جماعً. عبد الرحٌم كشول النائب السابع للرئٌس دمحم أمهرسً

   مستشار جماعً. عمر سمح هللا كاتب المجلس رشٌد فنان

   مستشارة جماعٌة. لال الفضة التجانً نائب كاتب المجلس رشٌد أربٌب

   مستشار جماعً. مصطفى المتوكل مستشار جماعً. المادر هرماسعبد 

   مستشار جماعً. دمحم جبري مستشار جماعً نجٌب األمٌن 

   مستشار جماعً. دمحم احسان مستشار جماعً. حمٌد جعفر

  

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 جهة سوس ماسة
 إللٌم تارودانت

 تارودانت جماعة
 
 

 ِسؼز ِذاٚالد اٌّدٍض اٌدّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ربرٚدأذ

 2019  أوزٛثزفٟ ئؽبر اٌذٚرح اٌؼبد٠خ ٌشٙز 

 2019 أوزٛثز 07االث١ٕٓ   : اٌدٍظخ األٌٚٝ إٌّؼمذح ثزبر٠خ
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 بءػؼأ 12............................................... :ػذد األػؼبء اٌّزغ١ج١ٓ ثؼذر. 

  اةقبة:ٌو ت
 

 

 

 

 

 

 :وّب زؼز أشغبي ٘ذٖ اٌدٍظخ ٚثظفخ اطزشبر٠خ وً ِٓ اٌظبدح   

  تم ي ت ضصقترت ت، قكي ت:تتمو ت ا يىت او غ

 توت احِقًي توت ا  قطي 1تالارا قكي تىن ؼ تمصدخ  ت  ت:تتتكب ت ضهل ت ضهقماي

  تكىتم ي   ت ضصقترت ت، قكي 1ت:تتكب ت ن،ي تكص ق

 ٖقي1:تتتتأح  ت ا قًو ت ت ت  تمصدخ ت ا ئو ت ب    تو اِقمومي توت ض ال

 ٖقي1كىتمصدخ ت:تتتكب تهللات تخ  لت ت ا ئو ت ب    تو اِقمومي توت ض ال

  ت اب ئ 1 اال ررتوتمصدخ تتكىت:تتترور ل ت اش ق

٘ت  القبياا ت ااا و ةتتمااى ًااااات اةااي ت ااا ت  تألااوق٘ت ت،لةاا تىو اا ت لوبلاا ت ااؤٓاا تتمااىتتااًو ت اهصااق ت اِااقمونيتالااا  و

ٓ ااقت حاا ترٖاايتمااىت اةااي ت اِقتاا ت تاا  تتلااقٓ  تاشاا تتلبياا ت ااا كوةلتلم حبااقترقاةااقبةتىكظااقالاتورقتخظااو تت02.2أٓاااور تا ااش ت

اٖلياااااا تمالاااااا بةتك ياااااا تٔلياااااا ت ا اااااا بل تو اةااااااي تك ياااااا ت مقتاااااا ت ضدخِاااااا ت ب   اااااا ت احقاحاااااا لت ضاااااا ي ت ُلي اااااا تالحِقًاااااا لت اةااااااي ت

ت:تٓ قتيل وه تت ات ت تا تم  واتهقتخل٘تٌاًت ت،لة تهِؽ ابل تذاٗتك ضت ااخصصقيلت

 ٌٚ( ِظبء ثمبػخ  االخزّبػبد ثدّبػخ ربرٚدأذ.0:42.) ٚ إٌظف اٌخبِظخػٍٝ اٌظبػخ   .202أوزٛثز 20 االث١ٕـٓٝ: ـاٌدٍظخ  اال 

 الاحاٌق٘ترقألكيقبت ا يوي توت اوػهي 1 .1

 . شرزتُقك تموؼقةتال  قطقيت ضصقبُ تكل تتل ييتمدخّت تٌقُي تل  ٓ تب ؤ تات ق ترهقالاتوتت ا     توت .2

  ماخق تمها بيتر قك تتق وب متتف تم  وك ت ت، قكقيت اور ري ت"ت نخقًـ تكل ت اب ئ "ت ااقبل تإلُلي تتق وب مت1 .3

ور ليااااا تلااااابق ت ااه يااااا تاوك اااااق٘تالارا قكيااااا تو احِقًيااااا تت ت، قكااااا ت ا    ااااا تو ضصاااااقبُ تكلااااا تًةااااا ت تٌقُيااااا تلااااا  ٓ ترااااار ت .4

 و ا  قطي ت ابو ةتاا رررتحقًل ت اهِيت ض  س  ت ضِاهقةتف تاػق تر مقمجتمحق ر ت ُصقالاتالارا ق  ترقاو ؽت تخظ ل1

  اهص 1تور لي  قك ت، ترر ت ابو ةتتةيررتحقًل ت اهِيت ض  س  ترح ت ا     تو ضصقبُ تكل ت تٌقُي تل  ٓ تمىتأريت .5

ت ض  س  ت .6  0202-02.2 ا خ٘و

  تٌقُي تل  ٓ تمىتأريتت مي ت و تم يه تتق وب مت1ت ا     تو ضصقبُ تكل  .7

تت1رِل تأ طي تاٌقت ةتو   ةت اصخ تخصيص ا     تو ضصقبُ تكل تتل ييت ضِ  ت ضاللّترا .8

 الصفة اسم العضو
 النائب األول للرئٌس دمحم رماش

 النائبة الخامسة للرئٌس اسماء الناصفً

 مستشار جماعً. الحبٌب اشهبون

 مستشارة جماعٌة. عـــائشة الـزٌناتً

 مستشار جماعً عبد الحك ٌسري 

 مستشار جماعً. عبد المجٌد الدماغ

 مستشار جماعً. دمحم لمٌن
 مستشارة جماعٌة. الخٌاطًزٌنب 

 مستشار جماعً جمال بوراس
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 االطزؼذاد ٌالززفبي ثبألػ١بد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌٛؽ١ٕخت:ٝـإٌمطخ األٌٚ

ٌاااًت اهِؼااا تألااق ت اةااي ت اااا ت  ترااؤ تىكيااقبت ضلهياا تماااقتراار ت ااا و ةت تخقايااا لتبو ةتأٓاااور لتوراار ت اااا و ةتفاا تمةااتهيت

ت ضِبل لتبو ةتًبر ي لتا تا تتٕىتٌهقْتبو ةت  اخهقتي 1

ترقاوةب تاوكيقبت اوػهي :

 02.21مومبرتت1:تتت ت ظ  الاتةكي ت ضةررت 

 ٘02.21مومبرتت..:تتتتكي تالا اِل 

 ت02021يهقي تت..:تتتوثيِ تالا اِل٘كي تتِ ي ت

تورقاوةب تاوكيقبت ا يوي :

 ٍ   تت0.:تتتكي ت ضوا ت اهبولت ا  33.1. ريمتى٘و

و ااااهل يترقٌاااا يىلتٓو ااااقتٌااااوتملاااااقبلتكلاااا تاكاااا  بت الاااا ةتو الاااااقبتراوةاااايّتماااامتمصااااقترت اةاااالؼقيت نخلياااا تو ضصااااقترت

ت1اا  تالاحاٌقاليتبهاًتىكيقبتف تأحةىت اـ ويتت   ت ق ري ت ضلهي 

ااااا تكلاااا تمصاااادخ تخاااا مقيت اِاااا  لت الاااااق ت ٓ ااااقت ااااهحييتٌااااا تىماااا تكلاااا ت اد،هاااا ت احِقًياااا تو ا  قطااااي توالارا قكياااا تٓو

اوتتٕا ب تواثباقيتتاً ال ل تر و ٌ قتراوةيّتممت ضصاقترت ت ق ريا تإلكؼاقالاتٌا  ضهق ابقيتماقتتةااحِكتاٖايتتائبلتبو ٌاقتٌو

ت1 اوػهي لتو هاهق تٌاًتىخررةتاهلِىتىريق٘ت اصقك ةت ا  وستو اِي ت ات تتخوزنهقتٌاًت ضهق بقيت ا يوي توت اشو  

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

كاااا ضت اةااااي ت ااااا ت  تم اااا وقتمِاااا  ت اهِؼاااا ت ضاللِاااا ترقال ااااال  بتالحاٌااااق٘ترقألكيااااقبتوتفاااا تهيااااق تألتتاااا خيت

  اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى1 ا يوي تو اوػهي تالاصو تتًا تت ضصقبُ تربر ققت
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 ِمزر اٌّدٍض اٌدّبػٟ

 77/9109 ػذد
 االطزؼذاد ٌالززفبي ثبألػ١بد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌٛؽ١ٕخ

 ضهلِا ةتىو ا توخال٘ت ت،لةا ت اللهيا تتلتت02.2تتأٓااور  القبي تا اش ت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت ن،ا مترقا و ةتتا 

 .02.2تأٓاور ت20راق   ت

قال ال  بتر ضاللّترقت، قكقيلتوبل تب    ت ن،ل تالهِؼ ت ضاللِ تتت4..-3.ُ  تتوتؼبيِقتضِاظيقيت اِقمو ت ااهـي  

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ يوبل ت اد،والات   تك لي ت ااصو تت اللن لتحيدتلالحاٌق٘ترقألكيقبت ا يوي تو اوػهي 

 كظو ت.1111111111111111111111111111111111111:0 تخقط  ىتىكظقالاك بت. 

 يوتق1ت.0ت111111111111111111111111111111111111: ضلبرتكنهق:تىيو يك بت 

 كظو تت.0ت11111111111111111111111111111111111ت: ضو ًِيااااى:تىكظقالاك بت 

 ٌَم الغادة: 

 الدين صادقنور  مصطفى المتوكل عمر فوزي  رشيد فنان إسماعيل الحريري 

 دمحم المعتصم به دمحم جبري  مصطفى الشاطر رشيد اربيب حسن بوعلوشي
  دمحم احسان ابراهيم الفقير عبد القادر هرماس سعيد بكريم
  الطاهر مودفار عبد الرحيم كشول نجيب األمين الزهراء ذنبي
   عمر سمح هللا حميد جعفر دمحم أمهرسي

 

 التأح 1ت:تتتتت ا  ًظر تىكظقالاك بت 

 ت:تالتأح 1تتتت ض اهلر تكىت ااصو تتىكظقالاك بت

 ٠مزر ِب ٠ٍٟ:

رقال اال  بتكلا تمِا  ت اهِؼا ت ضاللِا تت تخقطا  ىكظقتكتأتربر ققيقبَت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت

ترقألكيااقبت ا يوياا توأ ت ت، قكاا تكلاا تأتاا تالا ااال  بتالحاٌااق٘تماامت ااؤٓياا تكلاا تتلالحاٌااق٘ترقألكيااقبت ا يوياا تو اوػهياا 

ٖق٘تومـاااقٌ ت اٌااا  تو اا هااا تت اوػهيااا ل ر اااقتيلياااّتبهاااقتور اااقتمااامتاكؼاااقالاتٌااااًت ضهق ااابقيت اوقايااا تماااقتيلاااا تماااىتمخالاااٍتألااا

و تخاااقذتٔاايت اورت بااقيت ال ماا تاا ااا تلتريقاهااقت اصااقك ةأيٕاا ست اشو اا ت ا يوياا تو اوػهيااا تور ااقتي لاا ت ضبااقبةتالِاااي تفاا ت

وذاااٗتراوةاايّتماامت اةاالؼقيت نخلياا تو ُلي ياا تتلفاا تأر ااصت اصااو تو تخلاايت ضلت اا تاشااقٌاااًتىكيااقبت ا يوياا تو اوػهياا ت

ٔقً ت ت، ليقيت اٌقكل تف ت ن،ا مت ض ني  1و ضصقترت ت ق ري تو

يمت ت  ت ن،ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٔقت ت ن،ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتُو يمت تتُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتت
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 :إٌمطخ اٌثب١ٔخ
 اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ رؼذ٠ً ٍِسك ارفبل١خ شزاوخ ثشأْ ئرّبَ ثٕبء 

 ٚ رد١ٙش لبػخ ِغطبح ٌٍز٠بػبد ثّذ٠ٕخ ربرٚدأذ

ماااىتػاااا يتأحيلااااتتكلااا ت ت، قكاااا تتفااا تمةااااتهيتٌااااًت اهِؼاااا تأحاااقغت اةااااي ت اااا ت  ت اةااااقبةتىكظاااقالاتأ تٌاااااًت اهِؼااا ت

 اةااالؼقيت نخليااا توكلااا ت أ اااشقت اةاااي تكقمااايت ُلاااي لتًبلااا تالاػااالقتكلااا تالاكا اااقب يت ن صصااا لتتبااار تأ تٌهاااقْتمِاااصتفااا ت

تبلعتالاكا قب يتٓ قتٌوتمهصوصتف تٌاًتالاتٌقُي 1

ًلتًباااا ٘تأ تمةااااقٌ تر بلااااىتيااااآ لتام ااااقت  بت ن،لاااا ت ُلي اااا تمااااىتُي اااا ت كا ااااقبتًقالتٌقُياااا تااااا تيؼاااا أتكل هااااقتألتتويراااارت

تبٌ  1تٓ قتأ ترهوبتالاتٌقُي تا تيِمتكل هقتألتتويرر1ت2.650.000,00 ةقٌ ت ت بٌ  تت2.350.000,00

ٔقمااتتماامت تاا  توأكظااقالات ن،لاا ت ُلي اا تو ا ااب ب تو ا  قطاا تأثهااقالات ضاقبلاا ت ت،ااقبةتاشااا ت وإااىتخاال٘ت الِااقالا يت اتاا ت

ااوتموطااوقتتلاا ييت ضدخااّت اااالتراار تأياا يٕ لتكتالراا تمااىتاطااقً ت كا ااقبت خاا تأماات اورااوبلتتباار ت ضوطااوقتٔاايتيخاا ذتا اا تحراازت تٌو

تماقتأمٕاىتاخا  ذتٌاا ت ض ا وقتالوراوبتماىتخال٘تالاكا ااقب يت تأوت احاقنيلتوإاىتمحاق٘و ًٕ اقتالحـاا تًشاا تاا  تراقضدخّتى٘و

ٔقًي 1 ت ات تما نصتأ تتٕو ت

 إٌّبلشخ

 ِظزشبر  خّبػٟ   ...............................................................  دمحم ئزظبْ

لت اةااااي ت ااااا ت  لت اةااااي ت اِقتاااا لت اةااااقبةت إ ااااقالات ضصااااقترتوم حلاااا ت ضصااااقترت ت ق رياااا ت تخقطاااا و لتت اةاااال تكلاااايٕ 

ت تخظو ت إ   1تىكظقالاأخو تيتاخو نيت

ااااا لتملحـااااقيتًي ااااقتيخااااصتٌاااااًت اهِؼاااا ت ضاللِاااا تر دخااااّت تٌقُياااا تلاااا  ٓ تب ااااؤ تات ااااق ترهااااقالاتوت شراااازتُقكاااا تموؼااااقةت

تال  قطقيتر  يه تتق وب مت1

رؤ ت اؼ  ِ ت ات تت تبهقتٌا ت ضدخّته تخقػئ تأل تالاتٌقُي تىييتتظ تكا ةتأػا  يلتوكها تتلا ييت ضدخاّتي ا تأل،يت:أوالت

مت ضدخ1ّ متالاتٌقُي تىيلي ت يُو تأ تتبِىتٌاًتىػ  يتٔلشقلتوالتي ٕىتأ تنةتحن تألتػ يلتًٖيتمىتُو

احااا  تت تٌقُيااا تر يااا ةتال ااا  ٓ ترااار ت ت، قكااا تورااار ت ن،لااا ت اا شراااز"لتوتتثقمياااق:ت كا اااقبتالاتٌقُيااا تىيااالي ت"ألاااوق٘ت ابهاااقالاتو

مترر ت ت، قك تو ن،ل ت ُلي  1 ت ُلي  ت"ات ق ترهقالات اِقك ت ضوؼقة"توتُو

قتف تالاتٌقُي ت ر تممت الل تأ ت ن،ل ت ُلي  تا تيٕىتػً  أمقت ضدخّتًيإو تمىتك ةتأػ  يلتًلتي ٕىتاح  تتمدخّترؼً 

تىيلي 1

ػاا  ِار لتاماااقتأ تيظاا ت ضدخاااّتر يااامتىػاا  يتأوتمحااا تت تٌقُياا تر يااا ةتإلت اااق ترهااقالات اِقكااا ت ضوؼااقةتتلنااا تر قكااا تاااا تاااا يهقت

تتق وب متتو ن،ل ت ُلي  1
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تم  تو   ةت ا بق تو  ا  قط لتر قك تتق وب متتو ض ي   ت القما تاد، قكاقيلتوم ا تتتًحر تماح تتكىت ا ؼ تى٘و

ت  ةت ا بق تو ا  قط 1:تمةقٌ  تو تترقضقبةت اةقب  

رقتبااققت اؼاا  ِار ت ضااآو تر ت ااقاٌقتتًاابذ تأ  اايت ضدخااّتبهااا ت ا ااٖيتًشااوتااا تيحواار ت راا  الا يت اِقمومياا تو ب   اا 1تو

ت وا قش صتممتٌاًت ر  الا ي1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

أ تت اتت ضصاقبُ تكل هاقتماىتػا يت ن،لا تت ًقالتٌقُي تأحيلتتكليهقتمىتػ يت اةي ت القميتبلاتذاٗٓ قتأل يتا  ت

 ُلي  لتو حظ تملهقتثلث تأكظقالاتمىت ن،ل تٌ ت اةي ت لي ترٕ   لت اةي تمصؼٌىت ا قػ تو اةاي ت تربارلت ااايىت

تي ٕنه ت اا خيتف ت ضوطوق1

يااملتوإااىتت وبةاا  الاتٌقُياا تتظاا تتومااقتمه هااقتٌااوت اهتي اا لتٓ ااقت مااكتااا تيااا تاُصااقالاتألتػاا يلت ر ااقتكلاا تمةاااو ت ااُو

يلقيتف تالاتٌقُي 1 تر يمتىػ  يت ضلهي لتو هظيٍترق  ت ااُو

التمهاا تكاا بت ضدخِااقيت اتاا ت هصاايتاا هااقتمقب مااتتالاتٌقُياا تىياالي تتاظاا ىترهاا تمةاا اتاهااقتربطااقً تمدخااّتٔل ااقتبكااتت

ت اظ و ةتا  تذا1ٗ

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

رقا    اااا توت ضصاااااقبُ تكلاااا تتلااااا ييتمدخاااااّتبلاااا تذااااااٗتكاااا ضت اةاااااي ت ااااا ت  تم ااااا وقتمِااااا  ت اهِؼاااا ت ضاللِااااا ت

ضصااااقبُ تالاصااااو تتًا ااااتت  تٌقُياااا تلاااا  ٓ تب ااااؤ تات ااااق ترهااااقالاتوتت شراااازتُقكاااا تموؼااااقةتال  قطااااقيتر  يهاااا تتق وب مااااتت

ت1بر ققت اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ىر

ت  
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اٌّدٍض  ِمزر

 اٌدّبػٟ

 78/9109 ػذد

اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ رؼذ٠ً ٍِسك ارفبل١خ شزاوخ ثشأْ ئرّبَ 

 ثٕبء ٚ رد١ٙش لبػخ ِغطبح ٌٍز٠بػبد ثّذ٠ٕخ ربرٚدأذ

تىو ااا لتوخااال٘ت ت،لةااا ت اللهيااا ت02.2تأٓااااور القبيااا تا اااش ت ن،لااا ت ت، اااق  تض يهااا تتق وب ماااتت ن،ا ااامترقاااا و ةت تا 

 02.21تأٓاور ت20ت ضهلِ ةتراق   

اااا تتضِاظاااايقيت اِااااقمو ت ااهـي اااا وتؼبيِااااقت  ضاللااااّترقت، قكااااقيلتوبلاااا تب   اااا ت ن،لاااا تالهِؼاااا ت ضاللِاااا تتت4..-3.ُ 

تلقا     توت ضصقبُ تكل تتل ييتمدخّت تٌقُي تلا  ٓ تب اؤ تات اق ترهاقالاتوتت شرازتُقكا تموؼاقةتال  قطاقيتر  يها تتق وب ماتر

تااصو تتكل تمقتيل :ك لي ت تأ ٌ يوبل ت اد،والات   تك لي ت ااصو تت اللن لتحيدت

 11111111111111111111111111111111111:كظو 1 111111100.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1ت11.1111111100.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 111111111111111111111111111111111:1كظو ت11111111100..ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 
 :ُٚ٘ اٌظبدح

 دمحم المعتصم به عمر سمح هللا نجيب بندار رشيد فنان إسماعيل الحريري 

 نور الدين صادق مصطفى المتوكل عمر فوزي  رشيد اربيب حسن بوعلوشي
  دمحم جبري  مصطفى الشاطر عبد القادر هرماس سعيد بكريم
  دمحم احسان ابراهيم الفقير نجيب األمين الزهراء ذنبي

  الطاهر مودفار عبد الرحيم كشول حميد جعفر أمهرسيدمحم 

 111111111111111111111111111111111111111:1111الت ح 1111111111111111111111ك بتىكظقالات ا  ًظر ت. 

  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:1111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

قا    ا توترتكلا تمِا  ت اهِؼا ت ضاللِا تربر اققتأكظاقتكت تخقطا  ىيقبَت ن،ل ت ت، اق  تض يها تتق وب ماتت

ٓ ااقتت ضصاقبُ تكلا تتلا ييتمدخااّت تٌقُيا تلا  ٓ تب اؤ تات ااق ترهاقالاتوتت شرازتُقكا تموؼااقةتال  قطاقيتر  يها تتق وب مات

تيل :

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغشبٕة

 َصاسة الذاخلٕة 

 جماعة تاسَداوت
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 ***** 

 
 

تك قا 

تتق وب مت

تم ل تاُلي 

تتق وب مت

 ت، قك ت اور ري ت

تتق وب مت

تو   ةت ا بق 

تو ا  قط 

 

ت

تماااادخاااااّ

ت تٌقُي تل  ٓ 

ُقك تموؼقةتوت شرزتب ؤ تات ق ترهقالات

تر  يه تتق وب متتل  قطقيا
 

 

 

 



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

9 

 رـــــــــــّـــــــــــــــٙـــــــــــــــــ١ـــــــــــذ

تهللاتوفا تخؼقراكت اةاقميتاياو تال  الشقمقت ماقلتت..اورشقيت ضلٕي ت اةقمي تاصاقح ت ت،لاا ت ضلاٗت ت اةاقبستمصاً 

اااقيتالارا قكيااا توت ٕااار ت ضاااو ػىت ضو بااايتماااىتا ت ضباااقب ةت اوػهيااا تالاه يااا ت اا ااا   ت اشقبًااا تؤب ااات0221  ااا ت ااصااا لتال لُو

لتكتُو   تك1 تالا تح ق تالامحيتضٌئ

 ر تفاا ت ضهااقؿ ترماامتمظااقم نةاا،قمقت يااق تأ اوػهياا تال  قطاا ت ضهلِاا ةترقاصاا رر يتتة ت ا  ااقا ت ضلٕياا ت ضورشاا ت  اا ت ض ااقٓ 

ت(022.1لتهبرتت01وت01ي 302.لو ٘تت01وتت03

 ا تت(2.2.ماقلتت2.   ضو ًاّت322.لو ٘تت4. اصقب تراق   تت100..1.رهقالاتكل ت اـشررت ا   ٍت ت0121.رتهٌياات اِاقمو تُ 

ترري ت اب مي تو ا  قط 1 ضاللّترقاو

 ترتهٌياااااات اِاااااقمو ت02.1يواياااااو تت20يت ضو ًاااااّت ت341. مظاااااق تت02فااااا تت1.11.1.رهاااااقالاتكلااااا تمِاظااااايقيت اـشرااااارت ا ااااا  ٍت)

  ضاللّترقت، قكقي1ت41.3.. ااهـي  تُ  ت

 ت(ترتهٌياااااات اِاااااقموت02.1يواياااااو تت20يت ضو ًاااااّت ت341. مظاااااق تت02فااااا تت1.11.3.رهاااااقالاتكلااااا تمِاظااااايقيت اـشرااااارت ا ااااا  ٍت 

 1ر  قا ت ال قاليتوىُقاي  ضاللّتت01.3.. ااهـي  تُ  ت

 تت42 اصقب تف تت01201420رهقالاتكل ت ض  و تُ  ت (تو ضاللّتراح يا ت را قكاقيتوتهـاي ت0220يوميوتت0. ت304. ريمتالا٘و

 و   ةت ا بق تو ا  قط 

 ااا ت تت3 اصاااقب تفااا تت01.01312رهاااقالاتكلااا ت ض  اااو تُ  (تبةاااىتمـاااق تال حق اااب ت ال وميااا ت02.0تماااومبرت04ٌاااات ت342. ريااامتى٘و

 الل قاليتوىُقاي توم  وكقتهق1

 ااا ت تت3 اصاااقب تفااا تت.01.0131رهاااقالاتكلااا ت ض  اااو تُ  (تبةاااىتمـاااق تال حق اااب ت ال وميااا ت02.0ماااومبرتت04ٌاااات ت342. ريااامتى٘و

 اد، قكقيتومئ ةقيت االقو ترر ت ت، قكقي1

 ل تمىتػ يتر يمت ٔقالا1رهقالاتكل تالاتٌقُي تىيلي ت ضُو   ا  

 02.21ر  يتأرهقالاتكل تمحظ ت را ققت ن،ل ت ت، ق  تااق وب متت ضهلِ تخل٘تبو تكت القبي تا ش ت 

 1..02ًبر ي تا ش ترهقالاتكل تمحظ ت را ققت ن،ل ت ت، ق  تااق وب متتخل٘تبو تكت القبي ت 

  02يوميوتت.. ضهلِ ةتراق   تتخل٘تبو تكت القبي الاُلي  تترهقالاتكل تمحظ ت را ققت ن،ل.. 

 02.21ا ش تمقلتكل تمحظ ت را ققت ن،ل ت ت، ق  تااق وب متتخل٘تبو تكت القبي ت 

 02.21لتهبرتت22 ضهلِ ةتراق   تت02.2رهقالاتكل تم  وا تم ل تاُلي تتق وب متتف تبو تكت القبي تا ش تلتهبرتت 

 خااااال٘ترلةااااااكت اللهيااااا تىو ااااا تت2019 القبيااااا تا اااااش تأٓااااااور ت ن،لااااا ت ت، اااااق  تااق وب ماااااتتفااااا تبو تاااااكتاااااا رهاااااقالاتكلااااا تم  وت

 02.21أٓاور تت20 ضهلِ ةتراق   ت

 1 كابق  تالٌا ق ت االتتوايكت تخٕوم تاالا ات ابويقيت ااحاي تمىت اا شرز يت ا  قطي  

 1 كابق  تإو ت اا شرز يت ا  قطي تت ٖيتاح  ت ا كقمقيتى ق ي تااه ي ت ا  قط ترصٌ تكقم  

 رررهقالات   ض ق   ت ا  قطي 1تكل ت هب تىػ  يت ضالقُ ةتف ت انهوضترقاِؼققت ا  قض  تض يه تتق وب متتوتًو
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 أرا أةت ااور هاقيت ضلٕياا ت اةاقمي تفا تم اق٘ت ا اابق ت وكياقتماىتىػا  يت ضالقُا ةترؤٌ ياا ت ا ا  ٓ توبو ٌاقتفا تتٌليايتو

 و ا  قط 1

 ٔقالاتاإل   قتربخ  ذتٌاًت ضلل    ت ا  قطي تا  تحرزت اوروب1وكيقتمىتر يمت ا  

 مىت ريتات ق ترهقالاتٌاًت ضو ؤةت اشقم تو ضةقٌ  تف ت ااؤػررتو اإو ىتو ااو يؽتاٌقت ةتلبق تم يه تتق وب مت1وت 

 .طبٌفخ اٌذوز : ِٛػٛع ٍِسك االرفبل١خٝـاٌّبدح األٌٚ

ترا و اايت قتى٘و مها يتمدخااّتالاتٌقُيا تا اا تات اق ترهااقالاتوت شرازتُقكاا تموؼااقةتال  قطاقيتر  يهاا تتق وب ماتتو اتاا تأم ااتلااؼٌ 

ٔقالاتكل ت ا ٖيت ااق  :تت  مىتػ يت ا  

أم ايت ىػ  يت ات 

تمىتىلوق٘ ت ا ؼ تى٘و

 موكي تىلوق٘

ٔقالا ت ضه اةتمىتػ يت ا  

 ضةقٌ  ت

ت ضقاي ترقا ٌ  

 ر قاي ت اٖلٌ ت

ترقا ٌ  

 Une partie des travaux des fondations 2 257 260,00 2 257 260,00تو   ةت ا بق تو ا  قط 

تر قك تتق وب مت
Complément des travaux des 

fondationsت
ت295,80 416 1ت295,80 416 1

 ض ي   ت القم تاد، قكقيت

ت نخلي 
Une partie des travaux en élévationت032,00 484 3ت

ت890,40 823 8

ت  ض ي   ت القم تاد، قكقيت

ت نخلي 

Complément  travaux en élévation 

Couverture métallique 

Menuiserie aluminiumت

ت858,40 339 5

ت446,2 497 12ت اٖلٌ ت ر قاي تال   وق

 ر٠ًّٛ اٌشطز اٌثبٟٔ.  اٌّبدح اٌثب١ٔخ:

ٔقالاتٓ قتيل :ت5.000.000,00يِ  ت اوليت ضق  تإلت ق تألوق٘ترهقالاتوت شرزت اِقك ت ت تبٌ  لتمو ك تكل ت ا  

ت ضةقٌ  ت ضقاي ت  1ب1ي(تىػ  يت ضلهي تربم ق ت ا ؼ ت احقني

 2.35تر قك تتق وب مت

ت2.65تم ل تاُلي تتق وب مت

 5.00ت اٖلٌ ت ر قاي تال ؼ ت احقنيتال   وق

 اٌّبدح اٌثبٌثخ: ؽز٠مخ طزف اٌّظبّ٘بد.

رصااٌاكتيااقح ت ض ااا وقتتم لااا تاُلااي تتق وب مااتكلاا تتحو ااايتمةااقٌ قتهقت ضقاياا ت  اا تمرز مياا تر قكاا تتق وب مااتتتل اايت

اااااااااا  ٔقااااااااا ترهااااااااٗت ضواااااااا  ترؤٔااااااااقبي تُ  فاااااااا ت  اااااااا ت ت ااااااااق  ت ُلي اااااااا تت2422410..22.2.2222.22202رقتخةااااااااق ت ضٌاااااااااو ترو

يااامتكلااا تٌاااًتالاتٌقُيااا لتبويااا ت  اا  قتفااا تام اااق تٌاااا تتلواااز تراحو ااايت وتتااق وب ماات ضةااقٌ قيتخااال٘تك ااا  ىتيومااقتبلااا ت ااُو

متاي قبيتكل ت قٓه ت ُلي 1   ض  وقت ضه مجتوذلتُو
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 ػٍٝ أدبس اٌّشزٚع.اإلدارٞ ٚاٌزمٕٟ اٌّبدح اٌزاثؼخ: اإلشزاف 

تق وب ماااتت ضٖلٌااا تربم اااق ت ا اااؼ ت احاااقنيتماااىتملشااا ترقإللااا  يت ااِنااا توارااا   تياااٌِقيتىلاااوق٘تا ااا تمصاااقترتم لااا تاُلاااي ت

ٔقالات  ض اا وقلتوتحاا تتت،هاا تر تق اا ت اةااي ت تاا  تم لاا تاُلااي تتق وب مااتلتو اتاا تتظاا تفاا تكظااو تهقتم حلاار تكااىتر ياامت ا اا 

ادخظااو توتتباامتوم  ُباا تىلااوق٘ترهااقالاتكلاا تر ياامت ااصااقمي ت اشه  ااي تو ا    ااقيت ااِهياا ت ضاللِاا ترقض اا وقتو اتاا تأم ااايت

1تخل٘ ت ا ؼ تى٘و

تماىتر  يااكتا ا تم حلا ت اتةال تماىتػا يتتِه ا ت حيدتتا تك لي تام ق تٌا ت ض  وقتتحتتمةئواي توم  ُب توتتبامتام اقً 

ااا ت ضاا ي ت الااق تال صااقترتر  لاا ت ُلااي توماا ي ت ضصااقترترقت، قكاا ت م لاا ت ُلااي توتِهناا ت ت، قكاا ت اور رياا تااق وب مااتتٓو

ت اور ري تااق وب مت1

امتماىتر يامتىػا  يلتمامت لاق ةتا ا تأماكتي ا تأ تتلِا ت  اق ةت كل قتأ تأي ت  ق ةتالو شتي  تأ تتاوذتر حظ ت  ا  تمُو

قت ت اررتتِا  تىلاوق٘تو ٓ  ٌاقيت اتا تتلوارضت ارٌر تِهي تالو شتكل تىُيتم ةتو ح ةتف ت ا ش لتممتتِ ي ت تخصيل تح٘و

ت  وقتف تآلارق٘ت نخ بةتاك1ت القبللتكه تالاُاظقالالتو تخ صتكل تام ق ت ض

 اٌّبدح اٌخبِظخ: ِىٛٔبد اٌّشزٚع.

ِاكتوه : تياؤاٍت ض  وقتموطوقتٌاًتالاتٌقُي تمىت ضٕومقيت او  بةتأ ٌلكترقضدخّتً 

Les Travaux Montant (en Dh) 

Etanchéité 

Sonorisation 

Electricité 

Isolation acoustique 

Plomberie-sanitaire 

Menuiserie bois & métallique 

Revêtement 

Peinture – vitrerie 

Branchement au réseau divers 

250 000.00 dhs 

500 000.00 dhs 

600 000.00 dhs 

1 600 000.00 dhs 

250 000.00 dhs 

700 000.00 dhs 

550 000.00 dhs 

250 000.00 dhs 

300 000.00 dhs 

 اٌّبدح اٌظبدطخ: اٌزد١ٙشاد

ٔقاإةااااي ت ت قياااا ت ررتر ياااامت اا شرااااز يت ا  قطااااي ت ت قياااا ترقاِقكااااقيت ض قثلاااا لت تاٖلااااٍتو   ةت ا اااابق تو ا  قطاااا تراااااًو

تٌاااًت اا شرااز يتمااىتالاكا ااقب يت رقأل طااي تٓو  ساا  ت ضاٌاا رر تو اةاابو ةت إورومياا توملاا  يتمخالااٍت ا  قطااقيلتو ااا ٘و

ررت اا شرااااز يتت2.500.000,00 ضلوااااز تبهااااقتفاااا تالاتٌقُياااا تىياااالي لتو اتاااا تتِاااا  ت ت اااا لتوتلوااااز تو   ةت ا اااابق تو ا  قطاااا تراااااًو بٌ 

تتال   وق1 ت اةقاٌ ت اآ تف تأريتأُصقًتلش تو ح تبل ت اتةلي ت ضُئ

 اٌّبدح اٌظبثؼخ: اٌزظ١ٍُ

قتا  ت ض ي   ت ُلي ي تاو   ةت ا بق تو ا  قط 1 تتةل ت اِقك ت ضوؼقةتال  قط تبل ت م قٌ 

 اٌزظ١١ز ٚاٌززجغ.اٌّبدح اٌثبِٕخ: 

ملش ترتةيررت اِقك ت ضوؼقةتال  قط تا  ت ض ي   ت ُلي ي تاو   ةت ا بق تو ا  قط تراق وب متلتكل تأ تتاح ايت -.

مصااااق  ٍتالا ااااتهلْت ت قياااا ترقإش رااااقالاتو ضااااقالاتو اصاااايقم لتوتظاااامت ت، قكاااا ت اور رياااا تااق وب مااااتتوم لاااا تاُلااااي ت

ىتالق ةت ض ي   ت ضو  بت اا 1ّتق وب متتٌ       ت اظ و   تاظ ق تحةىت ررت ضً 
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 تح تتت،ه تم وٓر تمٕوم تمى: -0

  ت  تم ل تاُلي تتق وب متلتأوتمىتيهو تكهكت موةِق(1 -

  ت  تم ل ت ت، قك ت اور ري تااق وب متلتأوتمىتيهو تكهكت كظو (1 -

 م حيتكىت اةلؼ ت نخلي ت كظو (1 -

 أوتمىتيهو تكهكت كظو (1م ي ت ض ي   ت ُلي ي تال بق تو ا  قط تااق وب متلت -

ررت اـ ويت ضلت  تإلم قحك1  تاٖلٍتٌاًت اد،ه تروطمت ابرمقمجت اةهولتالِقك توتتبمتتهٌياًتوتًو

 يا تتخصيصتحصصتال اٌقبةتمىت اِقك تاٌقت ةتأػ توموؿٌيتوأكو  تىػ  يت ضالقُ ة1 -4

 اٌّبدح اٌزبطؼخ: إٌشاػبد.

 ضالقُ ةلتيا ت اد،والاتا  ت اةي تكقميتاُلي تتق وب ماتتتخلاكتوبياقتأوت اد،اوالات  ا ت اةاي تف تحقا تن و تما قترر تىػ  يت

تو   ترش ت وستمق  تػبِقتالِو مر ت ت،ق لتبهقت ال ي1

 اٌّبدح اٌؼبشزح: طز٠بْ االرفبل١خ.

يلاكتماىتػا يتر يامتىػا  يلتو  ٕاىتت  يا ًترقتٌاق ت را  الاتمىتتق   تتُو ش تيصباتٌا ت ضدخّت ق لت ضٌل٘و َتماىتػاً 

ر ترقاو ربقيت ضاٌّتكل هق1 تٔل قت ُاض صتىم تذاٗلتو  ٕىتًة كتكه تك  ت اوز  تػ يتأوتػً 

 اٌّبدح اٌسبد٠خ ػشز:

1 تتبِىتر يمت ضِاظيقيت او  بةترقالتٌقُي تملام تت، يمتىػ  يت ضالقُ يىتو ق   ت ضٌل٘و

 اٌّبدح اٌثب١ٔخ ػشز: ِذح أدبس اٌّشزٚع.

ت(تلش 01.م  وقتٌاًتالاتٌقُي تط هيقتاٌورةت ثنصتك  ةتلش  ت ت ا تم ةت م ق ت

 اٌّبدح اٌثبٌثخ ػشز:

تي ٕىتام ق تمدخّتاشاًتالاتٌقُي تمىتػ يت ضالقُ يىتٔل قتبكتت اظ و ةتااا1ٗ

   ............................................................:ح  تراق وب متتف  

 ئرّبَ ثٕبء لبػخ ِغطبح ٌٍز٠بػبد ثّذ٠ٕخ ربرٚدأذٍِسك ارفبل١خ شزاوخ ثشأْ 

 اٌزٛل١ؼبد

 ئل١ٍُ ربرٚدأذرئ١ض ِدٍض اٌظ١ذ  اٌظ١ذ رئ١ض اٌدّبػخ اٌززاث١خ ربرٚدأذ

 رأش١زح اٌظ١ذ اٌؼبًِ

 

ٔقت ت ن،ل ت ت، ق  تتتتت ت  ت ن،ل ت ت، ق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يمت تتُو

تًهق  لي تتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتت
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 :اٌظبثؼخإٌمطخ 
 ارفبل١خ شزاوخاٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ 

 1ِٓ أخً رز١ُِ طٛر ِذ٠ٕخ ربرٚدأذ

يتمةت ق تر ق  تف تاػق تمِؼ تمـق ف تمةتهيتٌاًت اهِؼ تأكؼىت اةي ت ا ت  ت اٖل  تالةي ت تمصؼٌىت ضأو

 ٔمطخ ٔظبَ: ِظطفٝ اٌّزٛوً ِظزشبر خّبػٟ

أ ت اةااي تمهاا و ت احِقًاا تحقطاا تملهااقلتًل ااقتالتمباا أترقاهِؼاا ت ضاللِاا ترااكتوهاا تمِؼاا تتاراا  الات ن،لاا ت ااي تمٌةااكلتر ااق

تى و  1

  رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ  ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

ٌهاااقْتأيظاااقت اهِؼااا ت ضاللِااا تراااقااللي ت الاااق  :تٔليااا ت ا ااا بل لت اٖليااا تمالااا بةت ااخصصاااقيتو االلاااي لتٔااايت ضصاااقترت

ت ض ي ت ُلي  تالورري توت اإو ى1 ت ق ري تحقط ةلتًبذ تأ  بت خوةتأ تمب أتبهاًت اهِؽتًلتم  تألتمقنملتف ت ماـق تحظو ت

تأك ق٘ت ت،لة تىو  تكل ت ا ٖيت ااق  :ك ضت اةي ت ا ت  تت ت  تمِؽتربل تذاٗت   ٘و

ت ا     توت ضصقبُ تكل تم  وقت تٌقُي تل  ٓ تمىتأريتت مي ت و تم يه تتق وب مت1ت1ت4

ت ض  س  تت11ت3 ت02021-02.2 ا خ٘و

تتق وب مت ماخق تمها بيتر قك تتق وب متتف تم  وك ت ت، قكقيت اور ري ت"ت نخقًـ تكل ت اب ئ "ت ااقبل تإلُلي ت1ت1

 ا    ااا تو ضصاااقبُ تكلاااا تًةااا ت تٌقُيااا تلاااا  ٓ ترااار تر قكااا تتق وب مااااتتور ليااا تلااابق ت ااه ياااا تاوك اااق٘تالارا قكياااا تت1ت1

و احِقًيااا تو ا  قطاااي ت اباااو ةتااااا رررتحقًلااا ت اهِااايت ض  سااا  ت ضِاهاااقةتفااا تاػاااق تر ماااقمجتمحق رااا ت ُصاااقالاتالارا اااق  ترقاو اااؽت

  تخظ ل1

راار تر قكاا ت ابااو ةت اا وقت تٌقُياا تلاا  ٓ تمااىتأراايتتاا رررتوتةاايررتحقًلاا ت اهِاايت ض  ساا  ترحاا ت ا    اا تو ضصااقبُ تكلاا تمت1ت0

ت1 اهص تق وب متتور لي ت

ت1رِل تأ طي تاٌقت ةتو   ةت اصخ تخصيص ا     تو ضصقبُ تكل تتل ييت ضِ  ت ضاللّترا1ت.

تالاصو تتًا تت ضصقبُ تربر ققت اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى1

قا    اا توت ضصااقبُ تكلاا تم اا وقت تٌقُياا تلاا  ٓ تكاا ضت اةااي ت ااا ت  تتؤرياايت اباادتفاا ت اهِؼاا ت ضاللِاا تربلاا تذاااٗت

ا ااا ت ت،لةاااا ت ضو ايااا تالاصاااو تتًا اااتت ضصااااقبُ تربر اااققت اةاااقبةتأكظاااقالات ن،لاااا تتماااىتأرااايتتااا مي ت ااااو تم يهااا تتق وب مااات

تف تمصدخ ت ت، قك 1 خيتكل هقتتل يليت إو ت ي تخقط  ىتمـ  تإو تم ل ترش تت وستمق  ت
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 0202-02.2اٌذخٛي اٌّذرطٟ  :اٌظبدطخإٌمطخ 

تراق وب ماات فاا تمةااتهيتٌاااًت اهِؼاا تأكؼااىت اةااي ت ااا ت  ت اٖل اا تالةااي تكااات ااا يىترواياا تمقتاا تك ياا تٔلياا ت ا اا بل 

تتااِ ي تك ضتف ت ضوطوقت1

 ػ١ّذ و١ٍخ اٌشز٠ؼخ  ٔبئت  .......................................................  ػش اٌذ٠ٓ خ١ٌٛذ

 اةاااي ت تااا  ت ن،لااا ت ت، اااق  تض يهااا تتق وب ماااتلت اةاااي تم حااايت اةااالؼ ت نخليااا لت اةاااقبةتميحرلا نمحرلا هللا مسبلت

ت اهو  لت اةقبةت ضةت ق  ىلت اةقبةت إ قالات ضصقترت ت ق ري لتأمهقت تخظو ت إ   تٔيترق  كتويٌاك1

و تألاااوق٘ت اةاااي ت تااا  ت ن،لااا ت ت، اااق  تض يهااا تتق وب ماااتتحٌـاااكتهللالتألااإٓ  تكلااا تٌااااًت اااا كوةت إ   ااا تتخظااا

ت ض  سااا  ت02.2 را اااقكٕ ت ضاااُو تالااا و ةت القبيااا تا اااش تأٓااااور ت لتٓ اااقتأحيااايٕ ترحااا   ةتإلب  رٕااا تالهِؼااا ت ضاللِااا ترقاااا خ٘و

تأك قإ لتوه ت ااٌقت تتظقيتا  تكهقي تم لةٕ ت ضُو ترقالل تو ضلً  تبهاًت ض يه ت الل ي 1ت02.2/0202 تط ىتر ٘و

ت ن تفاا تٌااا ت ضِااق تأ تأماااًو تهللاتيااو ت اةاا توب ااً  ت02.2لاااتهبرتت3.رااقن،ل ت اااالتكِاا ًتكقماايتياااقح ت ت،لااا تمصااً 

ٔقمتتاكتم ٕو  لتمو ٍُتل  ٌ ت ت قًتر يمت ضئ ةقيت االلي ي تبهاًت ض يه ت ال  ِ 1 تبل قا تتق وب متلتحيدت

ااا02.2لاااتهبرتت22 اةاااي ت اااا ت  لت مؼلاااّت ضو ااا ت ت،اااقما تر دخِااا تٔليااا ت ا ااا بل تراق وب ماااتتياااو ت اًتالامؼلُااا تلتٌو

ااقبيتٌااااًتالامؼلُااا تاشاااا ت ضو ااا تأ ت أثد،ااتتيااا و مقتر يلاااقلتاب  ةتوأ اااقتاةتوػلباا تو اااقٓه ت ض يهااا تور يااامتمئ ةاااقتهقلتٔو

تهللاتفا تالارا اققت اةاقاٍت ااآ لتحيادتويالتتا ا ت تٕو تمقُصا تالتُا  تهللالتٓ اقتأخبرماقت اةاي تكقمايتياقح ت ت،لاا تمصاً 

ت ايٕو تفا تر  يا ت اةاه تأ  قكهقتف تر  ي تلش ته تت ضق ض  تأمبقالاتتٌي تكل تأ تاهالَت ا    ا تكلا تمةااو ت اٌصايتى٘و

ٔقاصقكِ لتوااوالتاؼاٍتهللاتكااتورايتورشاوبترشاقيتب خليا ت02.2/0202 ا    ي تال و  ت ت،قما ت تكليهقت ا ت ت برتم٘ا لتٌو

تهللاتور ليااا تكل اااقالات اااوستم ااإو ةت وم لةااإ ت ت، اااق  ت ضاااُو لتوكلااا ترقض يهااا لتكلااا ت أ اااشقتكقمااايتياااقح ت ت،لاااا تمصاااً 

ٖق تابل ت اهـ توم  كقتهقتالصقترت الق 1 ت اصلي ت ت ق ج لت او   ةت اويي تورقمل ت رىتٌ  لتوه ترشوبتأحي هقتمىتٌا ت ض

لت02.3 اةي ت ا ت  لتالتيخٌىتكل تم لةٕ ت ضُو تأ تٌااًت ضدخِا تمتخاتتم قحاقتٓبرار تمهاات مؼلُتهاقت اه ت لتأُا٘و

شقت الل يااا تو اوررو اا لتحيااادتتخ راااتتمنهااقتأًاااو ذتُو اا تفااا تتٕو نهاااقت الل اا تو ا ااا   تو اِااقمونيلتمااامتت ااابلشقتمتخااتتفااا تأٌاا  ً

رقاوػهي ت اصاقبُ تو اورارةتكلا ت اا يىتو ااوػى1تومئ ةا تٓشااًتيوبعا تتتا،يلشقتوتو ايلشقلتٓ اقتأ تمهؼِا ت اوست اا خا ةت

ٔقاو  ااقتمااىترقضا   ست الل ياا ت الايِاا تفاا تحقراا تمدخاا تا اا تٔلياا ت ا اا بل لترا يتا اا تٔليااقيت ا اا بل تاتةاااِبيتأًااو ذتح لاا ت ابق

ت االلي ت الايّت اايىتيوز ي و تٔيت ه تاياقبلو تب   ته تف تؿ ويتري ةتومت،ل توم  ح 1

مظااايٍتا ااا تٌاااا ت مٌااااق ت ض لٕااا ت ضو ريااا تكلااا تاً  ِياااقت ااااالتأحياااقًتو كاااقًتأمرااارت ضااائمهر تحٌـاااكتهللاتاإاااو ىت ضوق رااا ت

اااا تتٕو  هااااقتكل يااااقتولاااا كيقلترااااقملر تراااار ت خاااالصتاهصااااوصت ا اااا بل ت  اااالمي تومِقياااا ٌقتوالامٌاااااق تكلاااا ت او ُاااامتوىًقُ 

قتالحاظاق تمحايتٌااًت ضئ ةاقيلت وط و  تكتمؼبوكقترقاتةقماتو او ؼي توالاكا  1٘تومهؼِ ت وستم شخ تأٓثرتمىتهرٌر

اااوتماااقتأٓااا تكلياااكترلاااا ت ضوٌاااو تااااكت تخةاااىت احاااقنيتػيااا تهللاتثااا  ًتفااا تب لاااعتخؼباااكلتحيه اااقتمباااكتا ااا تطااا و ةتان اااقالاترقملااا تٌو

تاً  ِيقتر هؼِ ت وس1
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توف تٌا ت ػق تأ   تأ تأذٓ تم لةٕ ت ضُو تر قتيل :

 اح  تتمدخِ ت ا  بل تراق وب متتي رمتا  تىك  بت إبررةتو ا هب تف تتحصييت اللو ت ا  كي تو اِقمومي 1 -.

 هقتره ق 1ٌاًت ضدخِ تراق وب متتأبيتومقت  اتتتئبلت  قات -0

ا ت اـا ويت ضلت اا تاإااو ىت اؼلبا تكل يااقتووػهيااقتبليا  تكااىتٔاايتتؼا يلتتوراا تفاا تتق وب ماتت الل ياا تتق  خيااقتو اشقبتاا ت -4

 رو  ًيق1

مدخِاا تٔلياا ت ا ااا بل تراق وب مااتتأمِااايت ال يااا تمااىت اؼلباا لتحيااادتمٕهااته تمااىتماقبلااا تب   ااته تفاا تؿااا ويترياا ةتمااامت -3

 ات ق تب   قته ت الليق1

 ضدخِاااا تراااا بيتالاكابااااق تض يهاااا تتق وب مااااتت ضل وًاااا تكباااارت ااااااق   تر يااااي ٌقت الل اااا تو ااااا ين تو تخظااااق للتوهاااا تا تٌاااااًت -1

قتكىتر   ةتو  احِقَت"كقي  ت وست القض "1   كابق  يتأبيترقضئ خر تأ تمة ٌو

ا تُي تهاقلتلاقٓ  ىت اةلقبةتو اٌ ح ت ات ت كوريت قٓه تتق وب متلتوبك ت ت،شقيت ن الٌ تراقإلُلي تاشااًت ضدخِا لتي -1 ٓئ

 بهاًت ضهق ب تبك تم لةٕ ت ضُو تاٖيت اِظقيقت ض تبؼ تبهاًت ضدخِ لتأذٓ تمنهقتكل ت اييت ضحق٘تالت تخص :

 أ طي ت ضئ ة ت ات تمهحتتمىتػ يتم لةٕ لتأ طي ت ضئ ة ت ت، ي ةت ن،قو ةتالٖلي تمال بةت ااخصصقي؛ (.

 ت ت، يااا ةلتٔليااا ت ا ااا بل تراق وب ماااتتمةااااِبللتو ضوراااوبةتُااا  ت اٖليااا ت الهقيااا تإلن اااقالات اؼ  اااّت ضئبيااا تا ااا ت ضئ ةااا (0

 مال بةت ااخصصقي؛

 كهقيإ تر    ت اةيق  يت ن،قو ةتاد، تي ي تمىتحيدت ات و  توريق تأمقٓىت يق  يت اةقبةتى قتاة1 (4

توأوبتُبيت ت اق تأ تأاا  تمىتم لةٕ ت ت، ق  ت ضُو تمقتيل :

 قالاتوايل ت اؼ  ّت ضئبي تا  تمِ تٔلي ت ا  بل ت ت، ي ة؛    قتمقتأمٕهٕ تف تان  -.

ٓ ااااقتملااااا  تمااااهٕ ت ااااا ك تالااحااااقَترقابهقياااا ت ت، ياااا ةلتخصويااااقتأمهااااقتكلاااا ت رااااو  تالاماحقمااااقيتفاااا تر  ياااا تلااااش تبرهباااارت -0

 مهك1ت22ورقاا يتيو ت

ت.ورقااااااا يترقاو لااااا تمق اهاااااقتمالِاااااىت ضةاااااقك ةتماااااىتحيااااادت ااااااا  ب ترِاااااقكار ترقاٖليااااا تمالااااا بةت ااخصصاااااقيترلةاااااؼق لت -4

هاااقتموراااكت ا ااإ تال يااا ٌق0و او لااا ت اااااٗت راياااق تالاماحقماااقيترقاٖليااا تمٌةاااشقلتٌو ى ااااقذت اااا ٓاو ت اِهيٌلااا تكبااا تتلتٓو

ٖقت ت الق ت اةي تكب ت الا اتو اؼقُ ت ب  ل1   الؼيٍتومو ركلتو اةي ت ا

ليا ت ا ا بل ت ت، يا ةلتوخصوياقتأ تثلثا تم روت ا ك تمىتر يمتمٕومقيتم يه تتق وب متت الايا ةتالااحاقَتراهقيا تٔ -3

 م  رقيترقٌاةتآلا تضاقبل ت ا  وستٌهق1ْ

تر شااق تىمااىتر  ياامتأمو كااكتضااقتيِ مااكتمااىتخاا مقيتمايلاا تاهااقتوال ااو ػهر تر يلااقتبهاااًت ٓ ااقتالتيٌااوتن تفاا تىخراارتأ تأمااًو

ت ض يه 1
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توتِبلو تمن تأخرر تًقتّت ااِ ي توالاحور  لتو اةل تكليٕ 1

ٖقت ت الق تالٖلي تمال بةت ااخصصقيتااِي تبل تذا ٗتأكؼىت اةي ت ا ت  ت اٖل  تالةي تكب ت الا ات يتت اؼقا ت ا

ت ضوطوق1  ك ضتح٘و

 اٌىبرت اٌؼبَ ٌٍى١ٍخ ِزؼذدح اٌزخظظبد  ............................................. ػجذ اٌؼش٠ش ا٠ذ اٌطبٌت

تهللالت اةي ت ا ت  لت اةقبةت إ قالات ت ضصقترتٔيترق  كتويٌاك1ميحرلا نمحرلا هللا مسبلتو اصلةتو اةل تكل ت  ٘و

اااااتترااااا  يتهقتفااااا ت اااااه ت لتو تخ ااااا تلتًخااااال٘تٌااااااًت02.2ًٕ اااااقتتلل اااااو تًقاٖليااااا تمالااااا بةت ااخصصاااااقيتراق وب ماااااتتكً 

تتتا ي  تٓبرر ت و الاتمىتحيدت اؼلب تأوتمىتحيدتكا بت ا ال لتٓو اقتٌاوتمللاو تً  يها تتق وب ماتتها تم يها ت  اةهو يتكً 

وف تمي   ت اصاهقكقيت اوا تيا لتومامت  بياقبت اؼلا تكلا ت راق  يتتBiotechnologieًلحي ترقمايق لتٌهقْتلل تف تمي   ت

ٔقمتت اٖلي تتاخصصتًِؽتف ت رق  يت ضشهي ت-ى ق ي  ت.-ف ت اةقرّت

اااًت رااق  يتً هااقتالا اااِؼق تمٌاوحااقلتر لنااصتأ تػلباا ت ٓ ااقت اا ا تاحاا  تتلاال تر ياا ةتفاا ت رااق  يتى ق ااي لتٌو

تيلاحِو تبهاًت اٖلي تم قتك يت  تٌقكقتف تك بت اؼلب 1تاُلي تتق وب متتوػقػق

ٓااااٗتتاا تًاااااتثلثاا تمةااقاٗتر يااا ةتفاا ت ضق ااور؛تمةااالٗتو حاا تفاا تالاُاصاااقبتومةاالٕر تفاا ت اللاااو لتفاا ت ماـااق تمةاااقاٗت

تأخ  تف ت الق ت ضِبي1

تو ؤكؼيتًٕ ةتموراةتكىتك بت اؼلب ترقاٖلي :

 تمت ضةقاٗػقا تف تر يت0222 اللو تالاُاصقبي تأ   تمىت

 ػقا ت222. اللو تو ااِهيقيتو الوقيتأ   تمىت 
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Effectifs des étudiants au 6 septembre 2019 

Départements Effectifs Réinscrits Nouveaux inscrits Total 

Sciences économiques 

et gestion 

LP EE 564 - 564 

LF Economie 888 850 1738 

Master l (MCI) 30 30 60 

  
Sous total 2362 

Lettres et Sciences 

Humaines 

LP LEA 546 80 626 

LP SEF Primaire 102 - 102 

  
Sous total 728 

Sciences et 

Techniques 

LP G.INFO 55 60 115 

LP AGRO 92 - 92 

LP GEDD 6 - 6 

Sciences Agro 147 - 147 

LF SV 222 300 522 

Master PACQ 29 29 58 

Master SGARNE 31 30 61 

  
Sous total 1001 

  
Total 2019-2020 4091 

موؿٌااقلتوماامتتا ياا تكاا بت اؼلباا تتاااب بت ض ااقٔيلتخصويااقتمااقتياللااّترقاهِاايلتت1.أ اااقذ توت14ٌاائالالات اؼلباا تياائػٌ  ت

وتم ٖيتكو صتنلقنيتمهكتخقي تممتمِصتك بت تخقًليلتًقا ٓ  ت  ضةئوا تالتتا تالا تٌققتفا تكا بت اؼلبا تمةاال ل تٌو

 تخقًليلتًحقًل تو ح ةتالتي ٕىتأ تتلب ت اؼلا لتماقتيا ًلهقتا ا ت ضؼقابا ترقاهِايت ض  سا  لتو  ٕاىتاشااًت ا آ  تمٌةاشقتأ ت

تتخصصتحقًليتخقي ترقاؼلب 1

 االخزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌز٠بػ١خ  األٔشطخرئ١ض ِظٍسخ  .......................................... ُ إٌّبٟٔػجذ إٌّؼ

لت اةي ت ا ت  لت اةي ت اِقت لت اةقبةتو اةي  يتأكظاقالات ن،لا لت اةاقبةت إ اقالاتوم حلا تميحرلا نمحرلا هللا مسب

ت ضصقترت ت ق ري ت ض قٓ  تملهقتف تٌا تالارا ققلتاخو نيت ضوؿٌر 1

ت ض  ساا  لتًٕ ااقتتلل ااو لتً  قكاا تتق وب مااتتتةاا قٌ تٔاايترقاوةااب تضوطااوقتتاا خيتر قكاا تتق وب مااتتفاا تاػااق ت ااا خ٘و

ٕاا تومـا  تال ةاقٌ  ت ت، قكيا تفا تمحق را ت اشاا ت ض  سا  لتًِا ت  ه تف ت ا ك ت ااالتتِ ماكتاوػٌاق٘ت ضلاو  ىترقض يها لتٌو

ررتم  وكاااا تمااااىتىبو يت ض   ااااي تاشاااائالالاتىػٌااااق٘لتولاااا لتتٌاااااًت ال لياااا ت ر ياااامت ضةاااااو قيتك لااااتتٌاااااًتىخراااارةتكلاااا تتااااًو

ت1مولتتؤٌيل (ثقمولتاك  بلتوتثقتل ا    ي ت  را  ثي

وبهاًت ضهق ب تأتِ  ترقا ٕ ت ت،ا يتال  ي   ت ُلي ي تاو   ةت اورريا ت اوػهيا تكلا تتلقونهاقتمامتر قكا تتق وب ماتتفا ت

ااٗتأُ  ت ا ٕ تالةقبةت ض ي  ىت اايىتمةقٌ و تف تاػق ت ااو بم1 تاػق تٌا ت ال يلتٓو
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ةاقيت االلي ياا ت ضاو را ةترقن،اق٘ت اور باايتال  يها تٓ ااقتوتٌٕاا تًللا ت ضةاااو تالاراا  ثيلتًِا ت  اااٌقبيتر يامت ضئ 

تيل :

 تق   ت ااو بم حص تٔيتمئ ة     ت ضئ ة 

11/09/ مةاٌي ت12. مه تروتتٌو  م    ت /02.2  à 17h00 

02.2/ 11/09/ مةاٌي ت22. ر  ٌي ت ا وب نيام    ت à 11h00 

11/09/ مةاٌي ت022 م    ت ااةقتر  /02.2  à 10h00 

11/09/ مةاٌي ت01 كب تهللاترىتيق ر م    ت /02.2  à 16h00 

 à 16h00 12/09/2019 مةاٌي ت22. م    ت وب م 

/12/09/ مةاٌي ت12. م    ت ابو ة /02.2  à11h00 

 à10h00 12/09/2019/ مةاٌي ت01 م    ت ضهصو ت ااٌب 

 à 16h00 09/09/2019 مةاٌي ت22. حٌررأم    ت

 à10h00 2019/ 16/09/ مةاٌي ت12 م    ت اح ت نخ  ل

 à10h00  17/09/2019/ مةاٌي ت422  احقمو  ت ااؤٌيلي ت ت ت قم 

 à10h00  13/09/2019/ مةاٌي ت01 م    ترق ت ت    

قَ  à16h30  13/09/2019/ مةاٌي ت12. م  ست اًو

 à16h00  13/09/2019/ مةاٌي ت22. م    تو ل   تمبقْ 

 à11h00 2019/ 13/09/ مةاٌي ت22. م    ت رىت اةلي ل

 à11h00  14/09/2019/ مةاٌي ت22 م    ت ي لتب ووب

 à12h00  14/09/2019/ مةاٌي 12 مق تمقاٗم    ت ت

تأمقتكل تمةاو ت احقمولت ك  بل:ت

 تق   ت ااو بم حص تٔيتمئ ة     ت ضئ ة 

 à16h00 12/09/2019/ مةاٌي ت12.  احقمو  ت ك  بي ت ا حق٘ت ضةٕين 

  à11h00 16/09/2019/ مةاٌي ت12.  احقمو  ت ك  بي ت اا  ولت

 à10h00 17/09/2019/ مةاٌي ت422  ت ت قم تك  بي  احقمو  ت ت

٘ت 0./22/ مةاٌي ت12.  احقمو  ت ك  بي ت تخةىتالاو 2019 à11h00 

تث تكل تمةاو ت احقمولت ااؤٌيل :

  ااو بمتق   ت حص تٔيتمئ ة     ت ضئ ة 

تت22/22/02.2 مةاٌي ت2. و ي لأ احقمو  ت ااؤٌيلي ت ي لت à 1.تت h00 

 à10h00 17/09/2019 مةاٌي ت422  احقمو  ت ااؤٌيلي ت ت ت قم 

 à 10h00 16/09/2019 مةاٌي ت2.  احقمو  ت ااِهي 

 à1.h00 17/09/2019 مةاٌي ت2.  احقمو  ت ااؤٌيلي ت رىت لي ق ت ا وب ني
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ٌاااااًت اةااااه تثقمو اااا ت اااااا  ولت اتاااا ت  اااااٌقبيتمااااىت ااااا ك ترقكابااااق تأ ت اااااا  ولتأحاااا تتبهااااقت ضةاااااو ت احااااقمولتوأطاااايٌتت

ت ااؤٌيل 1

توف تمقتيل ت ابيقمقيت ااوطيحي تاوة ت ضةاٌي يىتحة تٔيتمةاو :

 

 

ت

 اإلبتدائً
25% 

 الثانوي اإلعدادي 
94% 

 الثانوي التأهٌلً 
05% 

 التمثٌل النسبً لعدد المستفٌدٌن حسب المستوى
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 :اٌّـٕـبلـشـخ

 ِظزشبر خّبػٟ  ............................................  ٔٛر اٌذ٠ٓ طبدق

م حايت اةالؼ ت نخليا لت اةاقبةتم حلا ت اٖلياقيلت او الاتمدخِا تٔليا تميحرلا نمحرلا هللا مسبلت اةي ت ا ت  لت اةي ت

ت. ا  بل تأوت اٖلي تمال بةت ااخصصقيلت اةي  يت ضةت ق  يلت اةقبةت ضةت ق  ىت ت، قكير 

تىك ااااق٘لتي اااا تأ ت ت ض  ساااا  لتً لحـتاااا تىو اااا تتاللااااّتبلهااااو  ت اهِؼاااا تر اااا ٘و رقاوةااااب تالهِؼاااا ت ضاللِاااا ترقااااا خ٘و

ت ض  ساا  تًِااؽلتمظاايٍتاا هااقت"و  ت،ااقما "لتفاا ت اةااقرّتكهاا مقتااا تمٕااىتماااًو تكلاا ترقملااقيترقض يهاا تٓهااقتماحاا تتكااىت ااا خ٘و

تم  ساااا  تو ااااقتتأماااقتآلا تًشهااااقْتبخاااا٘و رااااقما لتنلاااا تٌاااااًت ت،قملااااقيتمورااااوبةتكلاااا تأ ضت او ُااااملتام ااااقتكليهااااقتاطااااقًتهقتواؿشقٌ 

تىك ااق٘لتًااهحىتماااًو تآلا تكلاا تٔليااار توما نااصتأ تتٕااو تأٓثاارل وما نااصتأيظااقتأ تياو اامت الاا ضت اوررااولتكلاا تمةاااو تتر اا ٘و

ت االلي ت ت،قما توأ تيهق٘تحـكتمىت اهِقشتب خيت ن،ل ت ت، ق  1

تكل تمةاو ت االلي ت ت،قما تراق وب متلتًؤمقتأوالتأث ىتك لي تتو يمت ال ضت اورراولتفا ت ورقاوةب تال  شوبت ضبا٘و

 يتى ق اي تفا ت اٖليا تمالا بةت ااخصصاقيلتًا ه ت ت،شاوبت ضباواا تاالتٔيت ن،قاليلتوخصويقتًي قتياللّتربطقً ت رق ت

أمناا تأكاباارتتأ تٌااا ت الاا ضت اوررااولتكلاا تمةاااو ت االلااي ت ت،ااقما تمااق  ٘تطااليٌقترقاوةااب تض يهاا تتق وب مااتلتأل تكاا ب تٓبراار ت

يتأخا  توأُؼاق ترقمليا تأخا  لتمىت اؼلب تو اؼقابقيتالتي  و تللبقتتةاوكبه ترقض يه تمقتيظؼٌ  تا  ت ااوركتا  تٔلياق

ًحبا تاوتماٌ تف تٌا تالات قًتألتتو يمت ال ضت اورروللت و الاتًي قتياللّترقإلراق  يت ضشهيا ت اتا تما  تأ ت اابلعتمنهاقتاا ت

ٔقمااتتملت اا تتAnimation socioculturelleأوتتAgroalimentaireأوتتlogistiqueملاا تمورااوب تٓ االب ت ولاال تأخاا  ت اتاا ت

تواُلي تتق وب مت1اؼبيل تم يه ت

ااااااااٗتأ تياو اااااامتكلاااااا تمةاااااااو ت ا    ااااااقيتى ق ااااااي تأوت رااااااق ةت اذ تي اااااا تتو اااااايمت الاااااا ضتكلاااااا تٌااااااا ت ضةاااااااو لتٓو

لي ت اللو توكل تمةاو قيتأخ  ت ات تكل هقتاُبق٘ترقما تٓبرر1 تٔو تى ق ي لتخصويقتكل تمةاو ت تخَِو

كت االلي ت ت،قما تف  م يها تتق وب ماتتم اش ت ًاِاق  تٓبرار تاإلُقما ت ت،قمليا تتمىترش تثقمي لتًشا ت ااو مت االتملً 

ٔقااهِاااايت اااااالتيخلااااّتم اااإلتبةااااا ت أوت احاااا ت ت،ااااقما لتًاااالتورااااوبتأللتو حاااا تمنه ااااق1تٓ ااااقتأ تٌهااااقْتم ااااقٔيتتو رااااكت اؼلباااا ت

 ضاا  ت طاا  رقيتوم ااٖيت ُقماا توم ااٖيت ااواياا توم ااٖيت تخيااقةت ايومياا لتًاالتراا تمااىت اإٌراارتأمااكتٓ ااقتٌااوت تخااق٘تفاا تبلااعت

ىخاا  لتًاالتراا تأ تماااًو تمحااىتأيظااقتكلاا تااا ترااقما تأوتاُقماا ترقملياا ت اتاا ت تةاااوك ت اؼلباا تو اااخٌٍتمااىتٌااا ت الاا الات

ااٗتم ٖيت اهِيلت االت يحيتراالاتٓبررتمهكتكه تان اقالاتاُقما ترقمليا تتةااوك ت اؼلبا ت و احيتم ٖيتاُقم ت اؼلب تٓو

لااا مقت ااا ا تت  يااامتٌااااًت اٖلياااقيتبةاااؼق ت ض يهااا لتًل اااقتالتمااااٌ تفااا تو اؼقاباااقيت ضاو رااا يىتبهااااًت اٖلياااقيتخصوياااقتآلا تب

ت ت قًتاُقم تامقتا ترقما تأوتاُقم ترقملي تال تيلق تٌئالالات اؼلب تو اؼقابقي1

أمقترقاوةب تالهِؼا ت ضاللِا ترقاا ك ت ض  سا  لتبكا ت ت، قكا تالالميااتو اال ياا يت ضلاو  ىتو ضلاو  يترقضئ ةاقيت

ا تٓ ا ر تت راوللتًاابنيتأ  ت االلي يا لتًؤماقتأث اتلتو مؼلُاقتماىتماُو  اىتٌااًت ال ليا لتً ا تك ليا تمش ا لتوإاىتفا تمٌا ت اُو

بًاااقت لتومحاااىتنللااا تٓااا تتٖلاااٍتت23راااؤ تٌااااًت ضةاااقك  يتٌا لااا ترااا  لتخصوياااقترقاوةاااب تالاللاااي ت احاااقموللتً ااا تتِاصااا تكلااا ت
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 ؛2011ِمزؼ١بد دطزٛر 

 تعمللللد الذَلللللة َالمععغللللاا العمُتٕللللة َال ماعللللاا

التشابٕلللةل عللللّ تع الللة للللد الُعلللاسد المتا لللةل لتٕغلللٕش 

ٕهل عللللّ  لللذ  أعللل اس اعلللتلادة المُااىلللاا َالملللُااى

المغاَاةل ته الحق فلٓ الحولُع عللّ تعللٕم عولشْ 

 .( 31تٕغش الُلُج َرْ جُدة, )اللود 

 51,17اٌمبْٔٛ اإلؽبر 

 المتعلق بمىظُتة التشبٕة  51,17القاوُن اإلااس

 .َالتكُٔه  َال حث العلمٓ

 اٌزٛخ١ٙبد اٌٍّى١خ اٌظب١ِخ؛ 

بإصلح  تىظُتلة التُجٍٕاا الملكٕة الغلاتٕة راا الوللة 

 التشبٕة َالتكُٔه ته خحع:
 ِغشللللت  ل للللُسة المللللل   20خطللللابٓ العللللشػ َرلللللش

 ل2018َالشعب  للغىة الحالٕة 
 ٓالشعالة الملكٕة المُجٍة للمشلاسلٕه فلٓ الٕلُ  اللُاى

 2018ُٔلُٕ  18 ُع التعلٕم األَلٓ المىعقذ بتاسٔخ 

 اٌزٛخ١ٙبد اٌٛسار٠خ

 1المخطط التىلٕزْ لل شواتج الحكُتٓ: اإلجشاء :
تحقٕق إلضاتٕة الُلُج التا  للتشبٕة َالتعلٕم 

 15إلّ  4َالتكُٔه بالىغ ة لللاة العمشٔة ته 

 عىة؛ 

تىُٔع العشض المذسعٓ بحٕث ٔغت ٕب 

 لخوُصٕاا الُعط َال ٍاا َ أ الٕم المملكة ؛ 

 2030-2015  اٌزؤ٠خ االطززار١د١خ

 اعتٍذاف  كاتة واجعة لمىظُتة : 15الشافعة

 .التشبٕة َالتكُٔه

 رٛط١بد اٌّدٍض األػٍٝ ٌٍسظبثبد

 تشاجعة لٕلٕة تقٕم الحاجٕاا ته المععغاا

المذسعٕة َاختٕاس األتاله المىاع ة لٍا ته أجد 

تلادْ اعتغحلٍا بشكد ضعٕف أَ إغح ٍا فٕما 

 .بعذ
 اعتماد وظم َخطط تض ُاة فٕما ٔتعلق بتقُٔم

 . اجٕاا المىظُتة التشبُٔة ته المُاسد ال ششٔة

10 

19 

15 

14 

13 

12 

يااًو تكلاا تألتماو بت خاا تالاا ك لتوالتمةااٌي تمااىتمليااو تت نخٌـا ت ض   ااي تى ا لتماامت اللاا تأ ت االلاي ت احااقمولت ااااؤٌيل تالت

متح، ت ا ك تالارا ق  لتمحىتالتمهٕ تأمكتري لت اتكل ت االلي ت احقمولت ااؤٌيل لتوكل تً  محٌـ لتًلل تبك ت ابل ي تأ تيٓ 

تالتيٌٕي1االتأمكتٌا يتمـ  تضقتيواـ تٌئالالات االمياتو اال يا ي1تًقا ك ترؤ بل تبًقت توح ٌقتبو تىبو يت

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   .......................................... ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

ااااٗت اةااي ت تاا  تمصاادخ ت ااخؼاايؽلتو ااهلؼيت اٖل اا تالةااي ت م حاا ترقاةااي ت ضاا ي ت ُلي اا تالوررياا تو اإااو ىلتٓو

تلتث تمٌاات ن،ق٘تالةقبةت خو  1  ض ي تٔيتتٕا يت ا إ 

 ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ اٌٛؽ١ٕخ اٌّذ٠ز اإلل١ٍّٟ ٌٛسارح اٌززث١خ   ................................................... ط١ذٞ ط١ٍٟ

ت اةي ت ا ت  لت اةي تم حيت اةلؼ لتىحب ت إ   لت خوةتوىخو يتأكظقالات ن،ل ت نخور 1

ُ لتوإىتمقتوترقاوةب تالل ضلتًؤٓي تأمكتيحاولتكل تم  وك تمىتملؼيقيت قرِ تو ات تت تت  واشقتف ت ن،ل ت ض

تقَت ضةاِبلي لتخصويقتابل ي تتق وب مت1مله هقتٓحرر ته ت اوطلي ت تخقاي ت ا  ٌه توآلاً

وى قس  تومىتخل٘تمحقو تٌا ت ال ضلتٓو قتٌوتف ت ا ٌقًقيتأمقمٕ لتث  تمحقو تالل ضتحقواهقتأ تمالقػىت

تم ةلتوإىترقاوةب تن، وك تمىت ضلؼيقيت ات ته تماًو ةتأيلتوه تمقتحقواهقت االقػيتملشقت قرِق1 ٔؤنهقتأل٘و تملشقت

 تحاَس العشض:

 اإلااس المشجعٓ .1

 تقذٔم بلذٔة تاسَداوت .2

 2024-2019التُ ع الذٔمغشافٓ ل لذٔة تاسَداوت  .3

 العشض التشبُْ ب لذٔة تاسَداوت  .4

ت..02ورقاوةااااب تاإلػااااق تث اااا تم  وكاااا تمااااىت اااااهِؽلتخصويااااقت ػااااق ت ض رااااا تو ضِاظاااايقيتمنهااااقتمِاظاااايقيتب اااااو ت

ٔقماااتت هاااقت ااهصااايصتأ ق اااقتكلااا ت اِااقمو ت ػاااق لتألماااكت اااقرِقت و ااورشااقيت ضلٕيااا تو ا إ اااقتالا اااور تي ي تو اِاااقمو ت ػااق لتٌو

مىت تخقذٌقتوالر تمىتتنزيلشقلتوإىتا تتٕىتٌهاقْتيايو تُقموميا تتلاا تا يهقت إ قت  ور تي ي تن، وك تمىت اا  رررت ات تالر ت

ت ذاااٗتوتٌياا ترق ااا     اكلتآلا تااا يهقتتِؼيلااقتثلجاايت اةااهو يتفاا تٔاايت ن،ااقاليلت ااو الاتتللااّترقااا ك ت ض  ساا  تأوترااقااللي تى٘و

وماااقتا ااا تذااااٗلت
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تلباادتأ تتاورااارترحٕاا ت ضاوراارت اةيقساا  لتوإاااىتوإااىتٔاايتثاالتت اااهو يتهاا ترؤٌاا  يتواراا  الا يلتٌااااًتىٌاا  يتو راا  الا يتالت

لتو ااااا رررتيِاضااا  ت42-1.ىيااادرتومحاااىتاااا يهقت اِاااقمو ت ػاااق لتالتماحااا تتكاااىتألتماورااارت يقسااا  لتام اااقتماحااا تتكاااىتياااررو ةت

تالا ور تي ي تملا ٌقت اِقمو ت ػق 1ت تنزييتر يمتم ق بمت ا إ قتالا ور تي ي لتورقااق  تًب ت ا إ 

ونهااقترياا  لتوإااىتالتراا تمااىت لااق ةتا اا تأمااكتخصويااقترقاوةااب تابل ياا تتق وب مااتلتت ااش تُلااي رقاوةااب تتخاا وبت  لتتلً 

ما  تورااا  تمااىتحيادتكاا بت اةااقٓه لتوأيظااقتمحايؽت ت، ااق  تموااالت ضئ ةاقيت االلي ياا تب ااٖيتااا تيٕاىتمهاـاا  تفاا ت اةااقرّت

توكليهقتأ تمالقػىتربي قري لتت    يق1ت

اق تو تىُ  تأ تٌهاقْتتا يا  لتٌاا ت اوز يا تكليهاقت االاقػيتملاكتربي قريا لتوما بًتا ا تىماو لتواتاىتنه٘و ٕاىتكليهاقتأ تمِا٘و

مةاااؤاار ت ثواااار ؛تمااا بًتا ااا تالاماِاااقاليتتماااىتخاااق ذت ُلاااي تا ااا تب خااايت ابل يااا لتومااا بًتا ااا ت  ااااِ   تبلاااعت اااقٓه ت ت، قكاااقيت

اوتمااقتملؼايت اهاااقتجت اتاا ت ن،اقو ةترقابل ياا لتيهظاقيتا اا تذااٗت اتةاا،يليت ت، يا ةتونةاا ت اه اق تو  اااا ًّترار تى االْلتٌو

تكليهقتأ تمالقػىتملشقلتخصويقتف ت ا  خليقيتوم  ٓاتالا اِبق٘ترقاوةب تاشئالالات االميا1

ت
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اااتتتواااالت ابل يااا أت ااا و ت اااااٗتأياااتتمخلاااويتو اااي لتتيظاااقتأ تت قآو خصوياااقتكلااا تمةااااو ت االلاااي ت اااااؤٌيل لتٓو

بح اااق لتوا تٓهاااقتماِق ااا ت اااي لتبح اااق تمااامت ياااتتاكااااةلتواإللاااق ةتًةاااتبنصتٌهاااقْتاك  بيااا توهااا تاك  بيااا ت ت اااو   ميلت اتااا ت

1تأح ا ت إلا ا تٓاااٗلتواإللاق ةتًشااًت اةاه  ت ا ا ت اح تمىتت ًّت االمياتخصوياقتكلا تمةااو تبو  ت الاو ميتوهراًر

تاااا  ب ت اةااااه ت احقمياااا تماااااىت االلااااي ت احااااقمولت ااااااؤٌيل تراااااؤح  ت إلا اااا لتورقااااااق  ت ااااتاوررتت اتةااااا ي تمااااىتملِااااو ت ضهصاااااو ت

 ك  بيا تا اا تثقمو اا ت ضهصااو ت ااااٌب ت ااؤٌيليا لتحياادت اصااباتٌهااقْت  اااِلاي توااىتيبِااىتألت ٓاـااقؾلتماامت لااق ةتا اا تأ ت

و تكها مقتالتتااًو تاشا تب  ت اؼلبا تا ا تالاماِاق٘تا ا ت ض يها تالايتوكنا صتيـٌا و تر ِا تأهلا ت االميااتراؤح  ت إلا ا تيؼ حا

تب خيتمئ ةتهقت االلي ي ت ات تتحاولتكل تب خلي 1

  ي لترو رقتأيظقتتوالتٌقٌهقتوم  وقت الر ت ثقمو  ت ا قبي(لتوتق مو يتمٌ ت اش  الا1

ت

تت(  ِقػقيتحة ت اٌئقيت ال    ت ض   ي ت رل ي تتق وب م
Source: HCP AGADIR 

تأ ااااٌلكتيحاااا بتأمهااااقتتما اااكتااااا  تًِااااؽتكلاااا تمةااااو ت االلااااي تالارااااا  ثيلتإااااىت تةاااققت اشاااا  توأكاااا  بت االميااااات ت ت،ااا ٘و

ٖقميا تالاولا لتوإاىتتم قٔلش لتيا كتآلا تمحوت ك  بلتوتو  ااؤٌيل لتورقااق  تب ت قتكل تمةااو ترقاوةاب تالاراا  ثيتاا يهقتام

كلاا تمةاااو ت ااااؤٌيل توكلاا تمةاااو ت كاا  بللتكليهااقتأ تم   اا ت ابويااقيلت ااو الاتمااىتخاال٘ت ااو اايملتوإااىتا تأ بمااقتأيظااقتأ ت

تاايااكتالحِااق(لتم  اا ت ااااؤٌيل لتكليهااقتأ تمٌٕاا تأوالتفاا ت ااا  خليقيتوفاا ت ابويااقيت اِقت اا لت خصويااقتأ ت ابرمااقمجت ضااقبلت  ااواؼَ 

ًقابرماقمجت ضااقبلتكلاا تمةاااو ت احقمو ا ت ااؤٌيلياا ت ااِهياا تمااحلتآلا لتًياكتتو ااملتتو اامتكلاا تمةااو ت ت ق رياا توكلاا تمةاااو ت

وماقتيحادتاهاقتت ا  خلي لتىٓي تث  ت إحررتم قتيِق٘تكلا تمةااو ت ااؤٌيليا ت ااِهيا لتم الاٗتبلاعت رقراقيتك اقتيااًو تاا يهق

ت تخ يدتًيكلتوث  تم  وك تمىتىمو تتا قو مقتوكليهقت االقػيتملشقتو اور ًمتف تلؤنهق1ت
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ت

تبلعتمئل  يت ت، قك 

 شيان الجماعت 

 ( 2014)خصب الاخصاء العام 
 وصب جالميذ الجماعت باإلكليم وصب مؤشصاث الجماعت   باإلكليم

ٖق ت نةب ت 

 ت، قك ت

 رقإلُلي 

ٖق تنةب تتا ي ت  اة

 رقت، قك ت هو ق

نةب ت ت، قك ت

مىت ضئ ةقيت

 الارا  تي 

نةبتهقتمىت

 ضئ ةقيت

 الاك  بي 

نةبتهقتمىت

  احقمو قي
  ااؤٌيل  الاك  بل الارا  ثي

10.6% 2.6% 7% 6% 17% 7% 11% 22% 

 

  ال ضت اوررولتربل ي تتق وب مت

  االلي تالارا  ثي

ّتمٌاق ت ت   ؼ تت ررتا  ت تت وطمت ضئ ةقيتر قتً هقت اٌ كيقيتوم  وكقيت ض   س1 اللمقيتًو
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ت

ت

 02.2/0202وتت02.2/..02ت:تؼو تأك  بتتلميات االلي تالارا  ثيترر ت ضو  ر ت ا    ير 
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 02.2/0202وتت02.2/..02تؼو تك بتىُةق ترقاةلٗتالارا  ثيترر ت ضو  ر ت

 

ت

 

 ن، وكااااقيت ض   ااااي تو اٌ كيااااقيتومااااقتلااااقٔيتذااااا1ٗتفاااا تحاااار تأ ت ضلاااا ٘تكلاااا تًشااااوتماااامتم  كااااقةتلت ُلي اااا ٌااااا ت ضلاااا ٘ت

اااااٗترقاوةاااب تال ئ ةاااقيت ٖقمي تو ااو رااا تفااا ت إيلااومورت ض باااملتٓو اااا تو لااارلتٌاااوت اوز ياا تو إحقًااا ت اةااا مةاااو ت ابل يااا لتٌو

تمئ ة (1ت02 ضاو ر ةت وه ت
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ت

 ك  بلت االلي ت احقمولت ت

 

 
 02.2/0202وتت02.2/..02تُةق ترر ت ضو  ر ت ا    ير  ك  بلتوك بتىتؼو تأك  بتتلميات االلي ت
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ٔقمااتتماااقتجتم راازةلتراـااقً ترشااوبتتوربااتت لااق ةتا اا تأ تنةااب ت اااا ًّتٌاااًت اةااه  ااّت اهاااقتجت نخصاايتكل هااقتو اتاا ت ًو

ر لتوإاىتأيظاقتاٖايت تو ب   ار ت ض اً   ت، ياملتاا  تاوحا مقتِٓؼاققلتو اٌظايتي رامتاو اقتاةتوى ااقذ يتب خايت اٌصا٘و

ت ضالقػٌر تممت ضهـوم ت االلي ي تر خالٍتم ق به توكل ت خاليتمو ُلش 1

تا ًِقتاهااقتجتٓبراارةتالوقيا لتوأكؼااتتنةابقلتوآلا ت احاقمولت ااااؤٌيل تم اش تػٌاا ةتموكيا تمااىتتكؼتٔقمتتماقتجتما رزةلتأ

اوتمٌاا تىما تأيظااقترقاوةاب تاإلكاا  بلتماىتخاال٘تتا ًّت ضةاااو ت لااشقبلتأوت خال٘تتلاا  بت االميااتو اوز ياا تفا تأكاا  بٌ لتٌو

تماقتجت لشقبلتكل تمةاو ت االلي تالارا  ثي1

 ت2019/2020وت2018/2019 بترقاةه تىو  ترقااللي ت احقمولتالاك  بلترر ت ضو  ر تتؼو ت ضة،لر ت ت،

ت
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 ت ااؤٌيل  االلي ت احقمولت

 

ت
 2019/2020وتت2018/2019ك  بتتلميات االلي ت احقمولت ااؤٌيل ترر ت ضو  ر تأتؼو ت
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ً اا تت ااٖيتأُةااقمقتوتاؼلاا تكاا ب تمااىت اةااقكقيلتلتوهاا ت  ااقبةتالتمةااتهق تبهااقلت%5ٓو ااقتتلحـااو تًشهااقْت  ااقبةتروةااب ت

ررت اةاا   تو111تاتاا لتورقااااق  تم  وكاا تمااىتىمااو ت اتاا تتةااالا تىخاااتبلاار تالاكابااق تٌاااًت اؼٌاا ةت ًو هااقتمااقتٌااوتب خلاا لتكليهااقتتااًو

ااااا ت ااؼااااو ت اهااااو  ت تخقياااايتفاااا ت اهاااااقتجلتو اااااالتيااااهلٕ تكلاااا ت اؼقُاااا تالا ااااتيلقري تال ئ ةااااقيلتو اؼقُاااا تالا ااااتيلق ري تٌو

تال  خليقي1

ت

تك  بت االميات ت، بترقت،اوقت ض وٓر ترقااللي ت احقمولت ااؤٌيل ترر ت ضو  ر أتؼو ت

 2019/2020وتت2018/2019ت

 

لتًشهاااااقْت  اااااقبةتتل يااااااتو حااااا لت ر اااااقتكااااا  بت االمياااااات ت،ااااا بترقت،ااااااوقت ض اااااوٓر تراااااقااللي ت احاااااقمولت اااااااؤٌيل رقاوةاااااب تألت

م  وكاا تمااىت ا اال ت اتاا تيا ااكتاا هااقت االميااالتراايتأٓثاارتمااىتٌااا تًهااقتتل مهااقتمةااؤا توهاا تٓثاارةتتةاااو رو تاشااا لتوإااىتٌهااقْت

تكلاا ت اةااىت احقاحاا تاكاا  بلتوت-الاماِااقالي ااا تيصااقحبكت ماِااق٘تى اا لتخصويااقتى اا ت ضها ياا تتخِاايتت-الاماِااق٘ت تخصاا٘و ٌو

اااااقيت اةاااااهو  تتوااااااجتكنهاااااقتمواااااقت اورريااااا تو ب ةتم  وكااااا تماااااىت االمياااااالتوخصوياااااقتأ تأهلااااا ت االلاااااي لتاذ تماااااقتالحـهاااااقتأ ت تخٔ 

ااااااًتىُ ميااااا تتاااااهلٕ تكلااااا ت االميااااااترقضةااااااو ت ااااا تٌااااا ت ااااااايىتم اااااٖلو تىُ ميااااا لتٌو ى اااااقتاةت ااااااايىت  ااااااٌقبو تماااااىت تخٓ 

ت ك  بلتو احقمولت اايىتالتيلبحو تأ تموقب و 1
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ت ا ك تالارا ق  ترقاحقمولتبةلٕيك

 

  ضةاٌي يىك بت خ مقيت ا ك تالارا ق  

 ب خليقيت1

ٔقمل ت431.ت- تمهح ت

 مصٍتمهح ت1.ت-

 ورب تها الات20ت-

 

 

ألتم ااٖيترااقا ه تمااىتماؼلبااقيت اهااقسلتٓ ااقت  كيهااقتأيظااقتتأ تيٕااو تٌهااقْتٌااا تفاا تاػااق ت اااا  رررلتوىٓياا تأمااكتالتيؼاا  ت

تأ تيبِاااااار ت ااااااتتأوت اااااااتتتٌاااااا  وتىلتومحااااااق٘و  اا ااااااقن تو ااهااااااقه لتخصويااااااقتأ تأهلاااااا ت ض هوحااااااقيتٌااااااىتو ًاااااا  يتمااااااىتت قآو

ٖق توأيظقتحتصتمخلّتأاٌ تب خيت ضئ ةقي1 تم ا لقيلتأوالتألنهىتأت   لتريتأٓثرتمىتٌا تكىتمىتمٌ ت ض

خٌيٕ لتو اةي تما ي تثقمو ا ت راىت الي ق ت ا وب نايتحقطا تملهاقلتأ ت ا  خليا تتهاوالاترح لشاقلتًؼقُتهاقتالا اتيلقري تالتم

لتت403تل ياةلتاالتأنهقتتظ تآلا تحو   تت012ه ت تل ياةلتحقواهقتمقتأمٕىتأ تملبا تأهلا ت اؼلباقيلتوإاىت إ اق٘تهقيا تالتتا ْ 

ٔق تيٌورضتأ تتٕو تا يهقت مئ ةقيتبهقتب خليقيتالآو تو مقت1تمحىتنلقنيتآلا تمىتٌااًت ضةاؤا لتوإاىتريتأٓثرتمىتٌا لت

  تات،ؤيت ض ي   تتلالاخٌيٍتمىتالآاـقؾتر  خلي تالامقتترحقمو  ت رىت لي ق ت ا وب ني

ك  بي ت حق٘ت ضةٕين ام هوح ت   تب خلي تت86تحو يت ٓثرتمىت  
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ت رًر ررتمااقتنةاااؼيمتتااًو ػقضااقتم اا تحلااواللتوػقضااقتتالااقػىت ضئ ةااقيتربي قرياا تماامت اؼلبااقيت ضوز ياا ةلتماا  أتذاااٗتمااىتخاال٘تتااًو

ٖقميقيت ضاقح 1 ّت م تًو

تل يااااااتت02.1تااااا تتةااااا،ييتلتًللااااا تمةااااااو ت ابل يااااا ت02.2-..02ر ماااااقمجتت ةاااااررتر  ااااا ت ضو ااااا ت ا   سااااا  تًي اااااقتيخاااااصت

رح ةتمىتُبيتىمشقيتوم  وكا تماىتآلاراقالالتوكاقبةتماقتيلصاِو تأ تتمىتت ةرر1تٌاًت ضةؤا تتؼ  تٓحرر توتوتل ياةتال اٌقبة

ك  تتلقػيت اةقبةت إ قالات ضئ ةقيتممتٌاًت ضةؤا لتو تخق٘تأ ت ضةؤا تا ةتتٌٕا لت ضةؤا تً هقت كابق  يتمليه تًو هاقت

ٖقيقيتوت ّت اوثقتّت ضاًو ةلتًقا  ّتطو رؽتمليه تأوتًو مقتا  تذاٗتتل ت تبقكاقتكلا تتو    تمح بةلتًقاةي ت ض ي تمة،لش تًو

ٖقيقته تكااااقبةتمااااقتت اااا تاشااا ت الااااا تفاااا تذاااااٗلتمـاااا  ت  ض ي  ااا توتالااااقػىتملشااااقلتوإااااىتحتاااصتموكياااا تىشاااا قصت اااااايىتيِاااا مو تلااا

اااا تيؼااا  تتRAMEDالن اااوقالتهىت ايوميااا لتوإاااىتالتم ااا ت الاااا تكهااا مقتيِااا مو توثاااقتّتمهتهيااا ت اصااالحي تماااىتُبااايت لتٌو وهراااًر

ٖقاليتك ةلتًحبا تااوتت ررت اوثاقتّتال ٕاو تٌهاقْتح اليتتحة ةاي تب خايتٌقتاكتى ا لتالايتوكنا صتتالاقػىتربي قريا تمامتتاًو

لشااقت ٖقيقيتمً  ااقيت نخاا بةلتأيظااقتت  ياا ت اوثااقتّتمهتهياا ت اصاالحي لتًااااٗتيٌياا تٓحراار لتًااهحىتر  اا بت ااوياايترقا اا فاا تىُو

ٖقت ت  اتا  ت تخةقرقيتب خيتم ا قلتورقااق  تًؤلتام  بتيا تمىت ضٓ  تابري 1مٓ 

 
 م ق بمتف تػو تالام ق 

ت

  ضبلىترقا ٌ      ت ض  وق  ت، قك 

 تق وب مت
 تو يمتب خلي ت احقمو  ت ااِهي 

 ات ق تألوق٘ت ت،هق ت ااِن 
2.000.000,00 

٘ت تق وب مت  1.600.000,00 تؤٌييت احقمو  ت ك  بي ت تخةىتىو

 160.000,00  ا وب ني م ق ت ا    قيت ت قي تراؤٌييت رىت لي ق ت تق وب مت

 2.611.431,00 تؤٌييت احقمو  ت ااؤٌيلي ت ت ت قم ت تق وب مت

 تق وب مت
و ل   ت– اا   مي – ٓو  ي – رىت لي لت–تؤٌييتم  وك تمىت ضئ ةقيتالارا  تي ت مه تروتتٌو ت

 مبقْ 

 تق وب مت
كب تهللاترىت – ااةقتر  –رق ت ت    :ت ض    تالارا  تي تتؤٌييت ض  ًّت اصخ تب   ٓ تممت ايوم ةيٍت٘

 يق ر تب   ٓ تممت ايوم ةيٍت

 ر م  تم    ت را  تي ترقضل يقي تق وب مت

  ت بّت  تأ تػ حتتكليٕ تٌا ت ض ٖيتأٓثرتمىتم ةلتًقاةي ت ض ي تو خو  ت ض اولر ترقاحقمو ا ت احقمو  ت ااِهي:

ّتماقتٌاوتموراوبتوماقتٌاوتمةاؼ تفا ت ااِهي تيالقػو تربي قري لتوىٓي تيؼ حو ت  ض قٔيتف تحينهقلتوإىتكليهقتأ تمالقػىتًو

بٌ  لتحيدتت2.000.000,00قتكليكتولت تخ  توت تل تمبلىته ابرمقمجت ضقبلتال  ي   1تٌا ت ضؼل تيإ  ت هو قلتوآلا تتولب

حِيِااايلتوإاااىتأ  ااا تأ تألاااررتتأماااكتت ااا ا تتو ااايمت ت،هاااق ت اااا  خل لتورقاااااق  تنةاااا تا ااا تأ تتٕاااو تٌهاااقْتثقمو ااا تتِهيااا ترحاااّتو

ٔق تاهقت تصاق٘تمامت اةاي تما ي ت تلورمهقتم  وك تمىت ٓ  ٌقيتوالتأب٘تكل تذاٗتمىتُب تأ قتاةتف تمقبةت اٌهو ت ااؼبيِي 1ت
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ٔقبي يااا تبهاااا ت ا اااؤ لترؤمااا كتالتي ٕاااىتراااؤلتحاااق٘تماااىتىحاااو ٘تأ تتؼلااا تم ي  ااا تأٔاااقبي تماااحلت اتااا تتااااًو تكلااا تمئ ةااا تتِهيااا تى

ٔؤمكتكلا تؿشا ت ابار َلتًب  ا بتاكؼقتاكت ااٖلياٍتيلاحاّتمبقلا ةتر ِا ت ااٖلياٍلتوإاىتر اقتأمهاقترشا تو حا ةلت أ اقذ تمىتٌهقتو

ٔقماتتٌهااقْتم   ال تالةاي تماا ي تيٌوارضترهاقتفا تحقااا ت ت صاقصتفا تمااقبةتمليها تأ تنةااِ مكترااؤلتلاٖيتماىتىت ٖق٘لتوكلياكت لاا

تهللالت يٕو تاهقتاِقالاتملكتتخيتٌا ت ض ٖي1 ٔقبي ي لتوف تى بوقت ضِبيترح٘و  ى

 ٘ت :تكه ترهقتهقتال ةاوبقلت تضرتأ ت ضئ ة تتحاقذتا  تتؤٌييلتو ا ا تتويرارتبلاعت احقمو  ت ك  بي ت تخةىتىو

ا اا تمااوقتمااىتت–حِيِاا ت–لتال ةاااوبقلتيهظااقيتا اا تذاااٗتأ تٌاااًت ضئ ةاا تتحاااقذتملقضشاقلتخصويااقت ضللاا ت ا  قضاا  ت نخااقذ

اااا تفاااا تمرز مياااا ت اةااااه ت ضقاياااا تت1.600.000,00 ااؤٌياااايلتخصااااصتاشااااقتبكاااا تمااااق  تيِاااا  ت لتأم ااااايت ا    ااااقيلتورقااااااق  ت02.2بٌ 

  يٕو تًااتىؿً  تف تر  ي تلش تمومبرت اِقب 1

 شااااقلتٌاااااًتب   ااااقيتًِااااؽلتواإللااااق ةت م ااااق ت ا    ااااقيت ت قياااا تراؤٌيل:ت رااااىت اااالي ق ت ا وب نااااي احقمو اااا ت ااؤٌيلياااا تت

ٔقبي ياا لتاااوحفتأ ت ت،هااق ت ااا   خل تيحاااقذتا اا تتاااعلت ضؼلاا توبلااعت ض  ًااّتىخاا  تأيظااقتتحاااقذتا اا تًا ااق ةتالةااي تماا ي تى

تهيئ لتوىٓي تأ تث  تم  وك تمىت ضا خلر ت اايىتتلقػو تممت ضئ ة تربي قري توت خلش تؿاقٌ تاللياق لتومامتأمهاقتحصالهقت

ف تلش تمومبرتت اِقب لتوف تت االت يٕو تتle budget modificatifكل ت ا    قيلتاالتأمكتاليتوكن صتمحصيتكل تىلوق٘تف ت

ٔقماتتاا يهقتتle budget modificatifحقاا تحصاواهقتكلا ت ً اىت ض ٕاىتأ تتla signalisation du budget modificatifأوت

 تهؼلّتىلوق٘تالحِق1

  ااااا تأم اماااااقًلت احقمو ااااا ت ااؤٌيليااااا ت ت ت اااااقم :تاإللاااااق ةتًحقمو ااااا ت ت ت اااااقم تتهِةااااا تا ااااا تلاااااِر لتلاااااّتب خلااااا تُو

هقتكل تنهقياكلتومىتٌا ت ضهبرتن ٕ ت اةلؼقيت نخلي تو ن،ل ت ابل لتاالقػ ه قترهوقتمىت ض وم تمىتخل٘ت اورخيصتولقً 

اًتتحاقذتا  تت خيصقيلتًح  تبلعتىمو ت اتا تتحِايت اهقلتًح  تمقتٌوتماللّترقأللوق٘ت إبر تمىترو ر تومقتلٖيتذاٗلتٌو

ا تأٌلاتتٔقٌلهقتوتةقتلهقتت قًت  اِبق٘ت االميات ف تؿ ويتهررتملت  لتورقااق  تتلقػيهقتف ت الؼل ت اصيٌي تممت ا  خلي لتُو

ٔقمتتمقُص 1  و تخ  تللترِيترهق توحي لتأيظقتحقواهقتأ تمالقػىتربي قري تممتٔيت ضةالامقيت ات ت

ٖق٘تذاٗلت والقػىتملكتف ت الت  حّتمىتىيق 1يبِىت ا ّتىخ ت االتياللّترقأللوق٘ت إبر لتمىت ابو ر تومقتل

 ٔقمتتماؼلبقتمدخقتمىتُبيت خوةتأكظقالاتٌاا ت ن،لا ت ضاُو لتوها تأيظاقتر م  تم    ت را  تي ترقضل يقي :تٌاًت

ٔق ت اوز مهقتملٕ لتر م تت ض    تالةه ت اٌق ػ 1  مؼل ت اةقٓه لتواإللق ةلتًٕ قت

 قريااقتومهؼِيااقترخصاوصت اةااقُي ت تخ اا  الاترقاوةااب تتوطامتأيظااقتأواو ااقيتوحقراقيتىُااقاي ت اةااا لتتبار ترااؤ تمبر مااقتٔاق تاي

ٔقمتتف ت ض تب ت احقاح تم    ت ضل يقيت ات تأرل تا  تٌاًت اةه 1تتألوالبتتقي  توأبيت البقست اةبت تبةي لتبح ق لتو

 تخيااق ةلتاااًو تكلاا تماااًو تتامااقتكلاا تى ضتوأالتتٕااو تمحاايتمااا قتوأ تمااا يهقت ا    ااقيلتومااقتملااا تمو ٌُهااقتب ت ااقتٌااوتأ ت

وا تتااااًو يتكلاااا ت ا    اااا ت اااايٕو تىماااا تأ ااااشيلتأل تىلااااوق٘تتااااا تر  اااا تمٌاااا ت ضو اااا لتمحااااىتآلا تماااااًو تكلاااا ت تخيااااق ةتولت

اااا تي رااامتال  لااا لتأماااقترقاوةاااب تاولاااوق٘تًااالتي ٕههاااقت ااحااا تتكنهاااقتآلا لتً ااا تمبرم ااا تالةاااه ت ضو ايااا لتر لناااصت  تخ ااا لتٌو

رؤنهقتآلا تف ت ض  ت تىو  تمىتخل٘ت اورت  تتخقريقيت ت،ش توماىتخال٘تمئ ةاقيتت ضو  ت ضِبيلتوإىتأكاِ تب ٖيترق  

ت االلي تالارا  ثي1
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تLe cadrage budgétaireالاااؤػررت ضرز ميااقتيتتوربااتت لااق ةتٌقٌهااقتاإلخااو  تاٌشاا تمِؼاا لترؤمااكتحاار تماااٌ تاد،شاا تو

لت« Exploitation »و اااٍِتمااق  تفاا تالا ااااول٘تت« investissement»ًبمهااقتالتنللاا تُي ااااكلتًشهااقْت ااٍِتماااق  تفاا تالا ااتح ق ت

وأثهااقالات ااٌااقوضلتٔاايتو حاا تمهااقتياا  ًمتكااىتم اا وككلتوإااىتر باار  يلتٌاااًت ضباار  يتتظاا تأكاا  بت االميااالت تخقراا ت ضدخاا ت

توم  وك تمىت ضلؼيقيتىخ  لتورقااق  تمصيتا  ت اةٍِت ضق  ت و الاتف تالا اول٘تأوتف تالا تح ق 1

ا  تم  وقت ابهقيقيلتي ٕىتأ تتٕو تكل تلٖيتتو يلقيلتٌاًت ااو ليقيتتبرمجتكلا ت ضةااو تىٔاقبي  لتث تماٌ ت

وتأيظقتيبرمجتمـا  تادخقرا تو ثارةت اوحا  يتوتو  ٕىتأ تماٌ تأيظقتا  ت االو عت ضٌٕٗتٌو  اٌ كياقيتتلةاقك تىُاقاي تٓو

تومقتا  تذاٗلتوبوي ت اا  يم1ت

واكااااااااااااقبةت ااؤٌياااااااااااايتتAménagement ن ااااااااااااقالالتًقاتهيئاااااااااااا تتconstructionتوإااااااااااااىتكهاااااااااااا مقتماااااااااااااٌ تا اااااااااااا تمااااااااااااقتمةاااااااااااا ص

Réhabilitationلتًااااتت يِصا تراكت حا  تلتوكها مقتماحا تتكاىت حا  تتم ا تتconstructionا ةتتها ت ن اقالالتٌهاقْتًاَ 

تأمكتكل تمةاو ت ت،ش تٖٓيتت تاح  تتثلتتاك  بيقيتًِؽتوثلتتثقمو قيتومقتتبِىت تت را  تيقي1

ااااٗتت تاا تىُااقاي تحةاا تىواو اا توفاا ت هااقتت تاا تىواو ااقيلتٓو تأخاااتحصاااكلتٌو ٌااا ت ابرمااقمجت الااق لتٔاايتو حاا تيحااق٘و

ٔقماتتٌاق و ت ا لاي ت اقتُيق اقتمامتأوالبتر حيايلتًٌايت ابا الات و تخقحي 1تف ت اةقرّتا تتٕىتٌهقْتالت اةقُي ت تخ ا  الاتوالتهرٌر

أٓثاارلتورقااااق  تٔااق تالراا تمااىترهااقالات را  تياا تكاال٘ت اٌقساا  لتوفاا ت اةااه تتوكاار تكصااي تو اهصاا ت اتاا تااا تتلاا تتةاااؼيمتالا ااتيلق 

 ضقطي ترا أيتألاوق٘ت ابهاقالاتبهااًت ض   اي لتوكها مقتحقواهاقت تخا يدتكاىت راىت لا ترقا ا   بةتتا تاخبق ماقترؤماكتاا تملا تٌهاقْت

ق تو اااااايىتملااااقمو تمااااىتمٖااااق تال ااااتيلق لتًااااا تاحاااا  تت اةااااقُي ت تخ اااا  الالتأمااااقترقاوةااااب تاةااااقٓه تأيااااتتاكاااااةتو ااااي لتبح اااا

اًت اةه ت  ا تاح  تتم    ت ضل يقي1 ت اـ ويت اوررتملت  تت تاح  تت رىت البقست اةبت لتٌو

 
  ٓاااااااااااا  ٌااااااااااااقي

 ٔقمتتمخالؼ تإٌتت ٓاـقؾت االميا:تهررتمخالؼ :تأنهقت ٖيت ا  خليقيترقت، قك تم  ٓاـقؾتر  خليا ت راىتًلوت

 1  مقت(توتخٌيٍتر  خليت تثقمو ت ت ت ت قم توت ي لتو ي ل لي ق ت ا وب نيت

  تٓيٍتي ٕىت ااخٌيٍتمىتذاٗلتماىت ض ٕاىتأ تم لا تتل يااةتتا  سترقاحقمو ا ت ااِهيا توماًو تاشاقت احقمو  ت ااِهي:

و ضئ ةااااار تت ااا    ترااااقرىت ااالي ق ت ا وب ناااايتأوت حااااق٘ت ضةااإين لتوإااااىتمحاااىتم   اااا ت ضةااااقً ت اٌقيااال تراااار ت احقمو ااا ت ااِهياااا 

ىخاا تر لتوىٓثااارتماااىتٌاااا تًؤهلااا تتل ياااا يت احقمو ااا ت ااِهيااا تتهحااا  تماااىتخاااق ذترل يااا تتق وب ماااتت اااو الاتماااىت ااااتت إااا ب  تأوت

قتوت  ستبهاًت احقمو  1  هرٌر

 1رقاوةب تا  خلي ت رىت لي ق ت ا وب نيلتالر تمىت ااخٌيٍت 

 اااااا ٗتىماااا ترقاوةااااب تا  خلياااا ت ت ت ااااقم لتوفاااا تورقاوةااااب تا  خلياااا تثقمو اااا ت ااااي لتو ااااي لتهاااا تآلا تمخٌٌاااا لتٓو

ّتالهو تا تم اويلتٌاًت اةه توبل تام ق تت يالحقيتي ا ت  اقبةتكا بت االميااتماىت ٔق تٌهقْتمً  ا ا تت4.4 اةه ت ضقطي ت

1031 



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

36 

 

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   .........................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

 اةاااقبةتىػااا ت اوررو ااا تو ب   ااا تكلااا تماااقتحِِااااكتتن ااإ ت اةاااي ت ضااا ي ت ُلي ااا تالورريااا تو اإاااو ىلتون ااإ تتماااىتخلااااك

ااا تأماا تم ااش ترااكت ت، ياامتوما نااصتا تلااقالاتهللاتما اا  تمااىت ااااؤاّتفاا ت  ض ي  اا تخاال٘تٌاااًت اةااه تمااىتت راازتكلاا تمةاااو ت ت،شاا لتٌو

تٌا ت ضظ ق 1

 ِظزشبرح خّبػ١خ   .....................................................  طؼبد أر٠ت

 اةااااي تم حاااايت اةااااالؼ لت خااااوةت ضةت ااااق و توىخاااااو يتميحرلا نمحرلا هللا مسبلت اةااااي ت ااااا ت  لت اةااااقبةت ضااااا   الالت

ت ضةت ق  يلت اةل تكليٕ تو ح  تهللا1

حِيِااا تً ةاااؤا ت ضهـوماااا ت االلي يااا تته هااااقتماااىت و يااااقتمالااا بةلتوالتي ٕاااىتأللتأحاااا تأ تيخااا ذتكنهااااقتأوتأ تياااا لصتمااااىت

تتحالشقتكه مقتماح تتف تاػق تايل ت االلي 1تمةئواياكتف تأمكتي  تأ تي  تي ت ضةقك ةتف تأ تتحايت ا تب ت ات تي  بتاشقتأ 

قمومي لتوالتي ٕىتألح تأ تيهقُيتف تأنهقت ضهؼلاّت ن ٕ تى اقذتييل تكل تأمكتر أتت خلكترقإللق ةتا  تم رلي تمش  تُو

متمىتمةاو ت االلي 1 تو ر قتحتصت ضها صترقاوةب تال هـوم ت االلي ي تف تييقهتهقت ت، ي تمىتأريت اً 

ترار تى الْتوام اقتٓهتتأوبت  ااحا يدتأٓثارتتك اقتياللاّتراقااللي ت الاق  لتًيبا وتأ تٌهاقْتتبقكا تٓبرارتتماقترار لتااىتأُا٘و

فاا ت ضهـوماا ت االلي ياا ت اتاا تتـشاا تخقياا تر  يهاا تتق وب مااتلتًقض اا وقت ت، ياا تال وااا ترقاوةااب تالاللااي تٌااوت االلااي تىو اا لت

ٔقمااتتفاا تمهااقػّتمااىت ضواا  تآ   ٌااقيلتًبقاوةااب تااق وب مااتتٌاااًت ٓ  ٌااقيتتالاا بتكلاا تماا  تلةااقك تومحااىتنلاا يتأمااكتاذ ت

 ُلااي توكلاا تماا  تكاا بت ت، قكااقيت اتاا تتاو راا تتحااتتويااقي ت ض ي  اا ت ُلي ياا لتورقااااق  تمحااىتنللاا ترااؤ ت ٓ  ٌااقيتا ةااتت

ترقاةشل توالتي ٕىتأنهقتأ تتصدرتر لة تأوترح يدتأوتر قت ةتمةا ي ة1

هااقتألااررتا اا تمةااؤا ت  االلااي ت الايااّلتًااقااللي ت الايااّترصاايواكت ت، ياا ةتكلاا ت ضةاااو تمااقتُباايت اا اا  ستوكلُاااكتٌو

مااقتيٌياا تأمااكتكلااا تت0.رٖلياا ت ا اا بل لتًشاايتٌهااقْتتصااو تكلاا ت كاباااق تأ تٌهااقْتفاا ت اِااقمو ت لااق  يتتٓبراارةترااا  لتًٌاايت ضااقبةت

ااوتمااقتمةاااو ت ت،قملااقيتو اٖليااقيلت ضؼلااو تخق ػاا تثاا تتخلااّتخليااقيتمااىتأراايتالا اا ا قر تضاؼلبااقيتٌااا ت اِااقمو ت ػااق تلتٌو

تحاا بًتٌاااًت ضااقبةترِواشااقترؤمااكتي اا تأ تيٕااو تٌهااقْت ُواار  تكلاا تمةاااو ت ت،قملااقيتمااىتلااؤمكتطاا ق ت ااِقتياا ت اةيق ااقيت

تو ابر مجت اِؼقكي تو   ت  تتاٖلٍتركت اٖلي 1

هاااقتأتةاااقالا٘لتٌاااايتٌااااًت ضةاااؤا تتاااا خيتفااا تحةاااقرقيتٔلياااا ت ا ااا بل  تأ تأنهاااقتتل  اااايتكلااا تأ تيٕاااو تاشااااقتكااا بتٓبرااارتمااااىتٌو

ت ضة،لر تبهاًت ا لب  

اذ لتًبااا و تأ تيٕاااو تٌهاااقْتتٌٕرااارتأوتمخؼاااؽتملااار تمةاااا ي تضاااقتراااقالايتراااكت ضاااقبةتب خااايت اِاااقمو ت ػاااق لتأكاِااا تأ ت

تىمو تالتي ٕىتأ تتحة تًِؽتبل بت ضة،لر ترقا لب 1

وتأش قصتمل لاو لتمانه تٌا تمىترش لتورش تأخ  لتٌهقْتم  وك تمىتػلب ت ضق ورتراق  وب متتتِ مو ترؼلبه لتٌو

 ضوؿٌر تومنه ت ضةاخ مر لتور قتأ ت اٖلي تراق وب متتتٌاِ تا  تك بتٓبررتمىتى قتاةلتًشا تملا وبو لتو حاقواو تتِةاي ت

ا تش  الات ر قت يئث ت لبقتكل توطلي ت ضوؿٌر تو ضةاخ مر لت ًبذ تر  م ش تحة تحظو ٌ تأوتهيقبه تكىتتق وب متلتٌو
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ااتتالت أمااقتأتةااقالا٘تمااقتٌااوت راا  الات اااالتي ٕااىتأ تتِااو ترااكت اٖلياا تفاا تاػااق تأنهااقتتحواار توؿااقتٍتٌاائالالاتىشاا قصلتوفاا تمٌاا ت اُو

تتح مش تحِش تمىت اتة،ييتوات ق تتللي ش ت الق   

 ِظزشبر خّبػٟ   .....................................................  دمحم ئزظبْ

ٖقتااااا   الاااااق لت اةاااااي ت ضااااا ي ت ُلي ااااا لتت اةااااال تكلااااايٕ لت اةاااااي ت اااااا ت  لت اةاااااي ت اِقتااااا لت اةاااااي ت ال يااااا لت اةاااااي ت ا

ت اةي  يتو اةقبة1

ت ت ض  ساا  لتمه هااقت ااا خ٘و هااقتمحباااتاااوتحظاا و تملهااقلتًٕ ااقتمه هااقت ااا خ٘و أواللتألاا،يتهيااق تم حلاا ت اإااو ىت ض اا لتٓو

تISTA TAROUDANT1 ض  لتخصويقتكل تمةاو ت

كبق ةتكىتتِق   تتظا تملؼياقيتولا وحقيتتوألٕ ت اةقبةت ضا خلر تكل ت ال وضت اِي  ت ات تُقمو تراِ ي شقلتوه 

ت ض  س  ت تخق  ت ت02.2/02021ت ٕههقتمىت اال يتكل تؿ ويتووطليقيت ا خ٘و

لهااقتنلاا يتو   اامت ت، ياامتكليااكلتأ ت االلااي تأ ااقست ااه ياا تفاا تألترلاا لتًلااوتأ بمااقتمهقُ اا ت ٓو ااقتالتيخٌااىتكلاا تأحاا لتٔو

و اايلتومحااىتٓ  لاا تً ااقتمه هااقتٌااوتأ تمؼ اااؤ تكلاا تأػٌااق٘ت ااقٓه ت ضهـوماا ت االلي ياا تر  ياامتمٕومقتهااقت ااه خيتفاا تمِااقشتػ

ت شااقت ااا خ٘و  ض يهاا توأ تياااقبلو تب و ااش تفاا تؿاا ويترياا ةلتومااقتمه هااقتأٓثاارتتٌااوت االاا يتكلاا ت ٓ  ٌااقيتوالاخااالاليت اتاا تملً 

ايتكا بت ضئ ةاقيت االلي يا  - ضاو را ةترقض يها ت ض  س  ت تخق  1تًشيت ال ضت ض  س  تر  يه تتق وب متتياو  لت اؼلا  تٌو

ٔقيتالؼل  تر لنصتٌيتٌهقْتخصقصتأ تال ت- ض   ت تخظ لت تٌوت

اااكتأٓثاارتهاا ت ضئ ةااقيتٌهااقْتأيظااقت اشاا  ت ض  ساا  لتًٕاا تتبلااىتنةااب ت اشاا  -  تكلاا تمةاااو تٌاااًت ض يهاا  تومااقتم  اا تملً 

بتىماقٓىتو ضئ ةاقيت اتا تتلا يتو ضهقػّت ات تتلقنيتمىتٌا ت اشا لتٌيتب  ق٘ت ض يها تأ تر هوبهاقتوراؤلتمئ ةا لتٔايتمحا 

تنةب تم تٌل تمىت اشا تونةته ًشق1

مٌاا ت اشاا  الاترقاوةااب تالٓاـااقؾلتأيااىتياو راا تالآاـااقؾتكلاا تمةاااو تم يهاا تتق وب مااتلتٌاايترقالرااا  ثيتأ ت كاا  بلت

تق1أ ت ااؤٌيل لتورؤلتمهؼِ تٌيتب  ق٘ت ض يه تأ تر هوبهقلتي  تتاًو تا يهقت ضلؼيقيت ات ت و اويتكل ه

ٔقي ت يتٌا ت ال بت تٌيتٌهقْت ٓاٌقالاتذ تيتمىتى قتاةتوىػ تكل تمةاو تٌاًت ض يه لتٌو

ترقاوةب تالهِيت ض  س  :تمىت ضٓئ تأمكتملقنيتمىتآ  ٌقيلتاىتأخوضتف ت ضوطوقتًٌيكتمقتًيكتومقتكليك1

الؼا تً هاقتذٓاو تواماقتلتًالتملِايتأ ت يو الات  ا  خليقي(:تٓ قتُق٘ت اةي ت ضا ي ت ُلي ا تماقتأحورهاقتالا  خليقيت ن 

تتٕو تاهقتب خليقيتبهقتذٓو تومبحدتكىتأمقٓىتأخ  تإليو الات مقتلتًقألواو  توى بِي تاإلمقت1

 بو ت اؼقا لتالتوروبتاح ترقما تأوتاُقم ترقملي لتٌهقْتأيظقتم قٔيت اؼلب تممت إ  الا1

رااؤ تٌهااقْتبلااعت ض  ًااّت اتاا تيلامشااقت ااؤٌياايلتًي اا تأ تمتةااقالا٘تكااىتؤا تأخاا  لتفاا تتاا خيتال اا ي ت ُلي اا لتُااق٘تمةاا

ا تٔايتماقتيلامشاقتماىتتؤٌيايت وطلي ترهقيقيت ضئ ةقيت االلي ي توأالتمواـ تا ا تأ تتصايتا ا تأ اوالات تخاقاليلتً اىت ت،يا تملً 

توايل توييقم 1

ش اا تمااىتأرهااقالاتورهااقيتٌاااًت ض يهاا ت اةااي ت ضاا ي ت ُلي اا لتٌاايت االلااي ت ت صو اا  تر  يهاا تتق وب مااتترخراار تًوةااب تم

تيد،و ت االلي ت ت صو   1
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كه مقتتح ثتتكىتالآاـقؾتوالآاٌاقالاتو اشاا لتًاااٗتإوماكتأيظاقتكلا تمةااو ت ضئ ةاقيت ت،قمليا لتًشايت اؼلبا ت

تيهِؼلو تكىت ا     لتٓو تيبلىتك بت ضوقب  ىتو ضهِؼلر 1

ا تٌاايتتا تًلالتحاايتبلااعت ا ا ل لتًقاةاي تياقبَتألاق تا اا تأ تبلاعت ا ال تُا تتاا ت ا ال ت ت،قمليا :تم  ا تملً 

هااقْتبلااعت اؼلباا ت الاايىتحصاالو تكلاا ت رااق ةتفاا تبلاعت ا اال تثاا تتاا تحااًتلتأذٓاا تمحااقالت" اوررياا تالارا قكياا "ت حااًشقلتٌو

ت ات تت تحاًشقتمىت اٖلي تمال بةت ااخصصقي1

يتت تتاطقً تبلعت ا ل تىخ  ت  تي  تأ تم    تحقرياقيت ضهؼِا تًشيتًللتت تحايتبلعت ا ل لتوضقذ  تٌو

ت ا ويترصٌ تكقم 1 توحقريقيت َو

ٖق٘ت ضؼا و تأماكتبلا ت اوار تماىت ا    ا تيخااق ت اؼقاا ترار ت ا ا بل تو اِاقمو لتآلا ت رقاوةب تاٖلي ت ا ا بل لتًقإللا

تال إ ق٘تب   ته 1 تػلب ت اِقمو تياورشو تا  ت يتتمل٘و

وتت يصاشقتٔايتماا ٕىتماىت االا يتكلا تٓيٌيا ت االقمايتمامت ضةاؤا تتٌاًتبلعت ضلحـقيلتو ضش تٌاوت يا ت اوطالي 

ت االلي ي لتًقتخ يدتكىت ال وميقيتاىتيويلهقتا  تمص  ت ت لي1

 إٌبئجخ اٌزاثؼخ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   .................................................  اٌش٘زاء دٔجٟ

تلٕ  ت اةي ت ا ت  لت اةي تم حيت اةلؼ ت نخلي لت اةقبةتم حل ت ب   يت تخقط  ىتملهق1

تم ٕو ت اةي ت ض ي ت ُلي  تالورري تو اإو ىتكل ت ال ضت اِي 1ت

تا لتت خل :

تياللّتر     ت ضل يقيلتًٌايتبو ةتأٓااور ت - ُا  ت اةاي ت ضا ي ت ُلي ا تك طاقلتوماىتطا ىت ااهِؽت اتا تت..02ى٘و

ااًتال ا ةترقالايتًيكت ض ق بمت ضبرم  لتمنهقتم    ت ضل يقيلتوبل تم و ت اه لتم ا تأنهاقتمق  ااتت طا ىت ض اق بمت ضبرم ا تٌو

  02.2وبو ةتأٓاور تت..02لتً قته ت ر  الا يت ضاخاةترر تبو ةتأٓاور ت0202اةه ت

ثقميقت اٌ كيقيلتمنهقتم  وك تم   ست  و  ت ي لتب وبلتً كي تروتق  قاتلتًلتيخٌىتكل ت خوةترؤ تٌاًت اٌ كيا ت -

روتق  قااتلتوها تكباق ةتكاىتثلثا تأُةاق لتوػ  ِا ترهقتهاقتا ةاتتٓ اقتااوتتحتتال  يتر لي ت اةلقبةترح تت.022أن ؤيت ه ت

تاا خلتت ض ي  اا ت ُلي ياا تالاللااي توأطااقًتتُةاا ر لتوإااىتمق  اااتتوطاالي تٌاااًتت02.3ت ااتتمااىتػاا يت اااو   ةلتوفاا ت ااه ت

ي ٕااىتأ تمِااو ت اٌ كياا تهراارتملت اا تالااا  ب لتًقاةااقح توىُةااق تا ةااتتفاا تحقااا ترياا ةتتةاا اتوتتاا،متكلاا ت ا    اا لتوالت

 رقأللوق٘ت اؼٌيٌ توىُةق تف تٌاًت اوطلي ت ت ؼررة1

ٖقاليت ااااويتكلاااا ت لاااا مااااىتٌهااااقتأورااااكت اهاااا  الاتا اااا ت ض ي  اااا ت ُلي ياااا تالاللااااي تالِيااااق ترا ااااق ةتتِهياااا تاشاااااًت ضئ ةاااا تالُو

ت ضاو ر ةتو ات تمل  شقتى قتاةتو االمياتكل تح ت و الا1

 

 

ت

ت
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 ِظزشبر خّبػٟ   ............................................  ِظطفٝ اٌّزٛوً

لاااإ  تىرت اااااا ت  لت اةاااااي تم حاااايت اةااااالؼ ت نخليااااا لت اةاااااي ت ضاااا ي ت ضٖلاااااٍتراااااو   ةت اوررياااا ت اوػهيااااا لتى ااااا قالاتتاورااااارت

ٖقتاا ت الااق لت رقاِؼقكااقيت تخٕومياا تراار تحِباا توأخاا  لت خااوةت اةااقبةت ضةاائوار ترٖلياا ت ا اا بل لت اةااي ت ال ياا تو اةااي ت ا

تتتتتت اةل تكليٕ تر يلقتاخو نيتأخو تي1

 ت ؤػ  تً هاقتورقخاصاق تو لارلتمحاىتٓ هاخبار تمةائوار تكاىت ا اؤ ت نخلا لترقكاباق تمشاق ت الؼ ت اوياقي تم  خلت

ً ٌشاو ت اويااقي تاا  تر ٌشااو تك لا توهراارتت-فا تم اق٘ت ت، قكااقيت اور ريا لتو االؼ ت اوياقي تفاا تم اق٘تو   ةت اورريا ت اوػهياا ت

ٔؤ اقتاةتأ تماقتمِاو تراكتفا ت-ملبر ٔآراقالاتو رلا مقتٌاا تٌاوتتا رررتأ ما تك يِا تفا تُؼاققت االلاي لتأ ما تٌيٖليا لتتالر تأ تمٓئ تومحىت

اا تاا  تتِصارر تفا ت و ت بر الاتو ن اصر تمحليقتورشو قتواُلي يقتمةا او تكلا تت  رامتٓيٌايتفا تمهـوما ت اورريا تو اإاو ىلتٌو

ااا تٓ هاخبااار تمحلياااقتأماااكتكليهاااقتر يلاااقتر اااقتًيهاااقت ضةااا ااااللتأ تمشاااق تى اااقتاةتوالتىػااا ت ب   ااا لتومٓئ ئوار تكلااا ت ضةااااو ت ضٓ 

ملاباارو توأ تيٕومااو تمِاهلاار ترااؤ تم ااق٘ترهااقالات ا وااا ت تخ يحاا تو ا وااا ت ا ي ِ  ػياا تو ا وااا ت اوػهياا تو ا وااا ت القضاا لتكلاا ت

و  تتق وب مااتت القضااا لتالتي ٕااىتأ تيٕاااو تبهااااًت اؼ  ِاا تنهقتياااقلتاذ تمحاااىتٓ ااقتكبااارتكاااىتذاااٗترلاااا ت ضلاااٗتفاا تخؼاااق تيواياااو ت

ت1تأمق تً يتا  تًِؽت اه وذذت ااه ولتر ٌشومكت ضقبللتحتصتف تمٌشومكت اوررولتومٌشومكت اةيقس  02.01ور توأٓا

هااقتألااررتا اا تت1أ بيت ايااو تلاا  الاتىبو يت ض   ااي تتخٌياا لت اااالتااا تيبلااىتبلاا ت  ااهو يلتحِيباا تم لااوالاةترااقألبو يلتٌو

الاو   ت ض   اي لتوااىتت ا تٌااًت الاو   تراؤلتمٖاق ت خا تاالتملحـ تبةيؼ ترؤ تبلعت ضئ ةقيتتحا بتمٕابا تبلينهاقتا ا  الات 

تبهاًت ضٕاب تحص  لتوأكاِ تأ ت ت، يمت ااِؽتمقتأ   تأ تأُص تبهاًت لق ة1

ت ض  ساا  توم  وكاا تمااىت ضِاا   يتا ةااتترااقٌاةلتوتلاا يليتت  اايتكلاا تلااٖيتملحااّلتٌاااًت محااىتكلاا تأرااو  ت ااا خ٘و

ٔؤ ااقتاةتٌااوتالا ت ااق٘تو ال ااو تي تفاا ت االقماايتفاا تا ةااتتر ياا تنهقتيااقتفاا ت االقماايتماامتأرهقت ااا تمااقت اا  تفاا تمٌشومهااقتمحااىت هااقلتٌو

 ضةاِبيلتًشئالالاتىرهقالاتٌ تمىت  ةررت ضو  تف ت ضةاِبيت را  الاتمىت ك  بلتا  ت ااؤٌيل تا  ت ت،قما لتًلها مقتالتيا تبؽت

عت االلاااي ترقااه يااا تو ضةاااقٌ  تفااا ت ااه يااا تًشااااًتهااا ت ضشااااا لتم ااا تفااا تٔااا تلاااخي تماااىتلاااخقيقت االلاااي لتًقاال يااااتياااً  يتمنااا٘ز

ٖق٘تٓبرر1 ا تال ت  إ ق٘تب   اكترذ، تأ تمىت بِكتأيباتكقػلتكىت ال يلتٌو

هااقتكاا بت ضا    اار توكاا بت أمااقتااا تأخاا ذتكااىت ضوطااوقلتراايتأمااقتفاا تياا ي كلتنلاا تمقُ ااهقت حصااقتيقيتوطاابؼهقٌقلتوكً 

ت ضهِؼلر لتث تمقذ تبل  

ٔقًيااااا تالةاااااي ت ضااااا ي تايااااا ر ت ٓ  ٌاااااقيت ضاو رااااا ةلتوبلبااااارترؼ  ِااااااكت ت قيااااا تو احااااا تتكاااااىتتااااا رررتٌااااايت ضاااااو  بت ضقايااااا ت

تأ تيظااا تُةااا تو حااا ت ٖقمياااقيلتًشااايتماااىت ضلِااا٘و اااّت م ااا تفااا تحااا وبٌقت اااا ميقتًو ت ضلً  ت42 ت صاااقصلتألتتااا رررتأ مااا تويااا٘و

تأ تيٕااو ترقالرااا  ثيتتلاا بت ضةاااو قيتحتااصتراا  خيت ض  اايتمااىت ضلِاا٘و هااقْتتل يااا  تٌو يهاا ت مةاااو ق توثلثاا توحتااصتأ بلاا لتٌو

تاػلُق1 ضمىتاكت تتمةاو قي( تٌا تا  تمىت تلِ٘و

تاا  تالتأمقتمله هقتف تمهـوم ت االلاي تأ تم  امترار ت االلاي تر خالاٍتأ الٓكت ماىتالاراا  ثيتا ا ت االلاي ت الق  (اات ُا٘و

توالتماااىت ضهؼِااايلتومحاااىتبلااا ت لااااوق٘ت اٖليااا تمالااا بةت ااخصصااا قيتضااا ةتا ةاااتترقا ةاااررةلتًِااا تُق راااتت ال ااا تماااىت ضِبااا٘و

 اااهو يلتًاااقضٌورضتأ تمٕاااو تأماااق تٔليااا تمالااا بةت ااخصصاااقيلتي ٕاااىتأ تتصاااباتٔليااا تمةااااِل لتاااا مهقتمهـومااا تخقيااا تبهاااقت
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ااتأ الْتالاللاي ت قب ةتكل توطمتلل تتةاوك ت ااورشقيت ضوروبةتب خيت ُلي لتًو ٖقمل تُقب ةتكل تت رررتأمو ٌقتُو ما

تضق ور1 ت الق  تو

ٖقميااقيت ضاااًو ةلتونلاا يت تخقريااقيلتونلاا يتمااقتتاؼلبااكتمهـوماا ت اوررياا تو اإااو ىلتأمااقتالتأُ اا  تى ااقتاةلت نلاا يت م

تاا تمااحللتأمااقتوكاا بت خاا تمااىتى ااقتاةلت ٔؤ اااقذتأ تأب ست رااق ةلتٓ ااقتي ٕهناا تأ تألاا  ت ضق ااورترحٕاا تخبرتاايتوملً  ًببمٖااقنيت

امقتكلااا تيااا تأ اااقتاةتوراااقححر تماااىت الياااق ت احِيااايلتًااابذ تاااا تمٕاااىتمااااًو تكلااا تىػااا تإاااىتٌاااا تااااىتمةااا ت ت صاااقصلتًاااهحىتتال ااا

ليااا ت ا راااقغت ر قكااا ت ت ت اااقم (تأوتمااامترقملااا تمااا  ٓيتأوتورااا ةتأوت ٔقيترااار تٔليتهاااقتٔو  ضاخصصااا ت اللياااقلتضاااقتالتمٕاااو تلااا  

وت ا    ااقيت ضِقياا ي تأوتمااقتياللااّتًااقسلت ااو الاتًي ااقتياللااّتمااحلترقاةيق اا ت ا اا كي لتاذ تٓهااقتماحاا تتكااىتٔلياا ت ا اا بل ت 

قتمىت ا ل لتًِ تالحـهقتف تأمقٓىتأخ  تحظو تأ قتاةتيِا مو تب و اقت ًااقحيا تأوتب و اقت رقا    قيت اِقمومي تأوتهرٌر

تكقم لتيحقواو تمىتخلاشقتتةشييتمؤمو   تى قتاةتف ت االِيتوايصق٘ت ضلً  تالؼلب تكل ت اوػكتىًظيتوىٓ ي1

تا لتيحا تتماىتػا يت ا واا وف تكلُ تر محاىتت–قضوطوقلتومحىتماحا تتكاىت ت،قملا لتًاقاح ت ت،اقما توحةا تملً 

ً ةاائواي ت ا واا تأ تتٕاو تٌهااقْتك  اا تفا ت اواااوذتا ا ت االلاي توك  ااا تت-اا تمصايتبلاا تا ا تم حلا تمهقًةاا ت ت او صتال واا 

يٌ قتأح ثتت ا وا تىحتف تالا اِ   تف تمهـوم ت اورري تو يقالات ت،قملي تف تم  وك تمىت ضهاقػّلتوأتٖلا تكلا تماقت اإو ىلتٓو

هاااااقتىحياااااقالات ت،قمليااااا تٔلشاااااقتر اااااقتً هاااااقت احٕهاااااقيت الةااااإ   تو تحاااااو ؽتىحياااااقالاتتُبااااايت اتةاااااليويقيتا ااااا تحااااا وبت اةاااااا هيقيلتكً 

٘تأوتت ت،قملياا لتي اا تأ تتٌٕاا تت ا وااا تفاا تاحاا  تتااا ترااقما تخااقصتبهااقتوتلاار تاااكتماا ي  تر  راا تُقتاا لتٔااقاح ت ت،ااقما ترؤٓاا  

رقاةوبنااا  تأوتر اااواللت  ااا قكييتأوترؤٔاااقبي لتثااا تماحااا تتبلااا تذااااٗتكلااا ت اِؼاااققت ت اااقصلتًااالتي ٕاااىتأ تمااااٌ تمبقلااا ةتا ااا ت

ا تمؼل تمدرلتأ تتٕو ت ا وا تحقط ةتف ت وست القمل توكقي تهق1 ت اِؼققت ت قصلتٌو

ألرهقتهاااقلتراوةااايّتماااامتو   ةتًي اااقتيخاااصت اااا ك ت ض  سااا  لتي ااا تأ تم ااا تمهب،يااا تي ٕااااىتأ تمااا ر تبهاااقت اااا ك ت ض  سااا  ت

ت  ً :تمااااقت اااااًو  ً  اوررياااا ت اوػهياااا توراوةاااايّتماااامتو   ةت ا  خلياااا توماااامت اِؼقكااااقيت ضا خلاااا لت  اال يااااالتىبو يلتمااااقتي اااا تتااااًو

ت ضئ ةااااقيت ضهاخباااا (لتًقاال ياااااتر  اااا بتتةاااا،يلكتيحصاااايتكلاااا تىبو يتمااااىت ت ا ماااا تٓ ااااقتٔااااق تىماااا ت  ً  ضئ ةاااا تومااااقت اااااًو

ت ت،ش ت ضقمح تو ت،ش ت ات تتةل 1تتت قرِقلتبوعت اهـ تكى

هااقتأكؼاايتمِق رااا ت ومااىتراار ت اِظااقيقت اتاا تأ  اا تأ تألااررتاا هاااقتأيظااقلتهاا لتٌاايتمااقتياا  ستألرهقتهاااقتيٌااااتىًااّتأمااقمش  تٌو

ليتت للشاا تمةاااوكبو تفاا تؿاا ويتياالب توملِاا ةتوما  اا تي ٕاانه ت ضو ٓباا لتأمااقت اااايىت أخاا  لت االميااات اااايىتي لٕااو تمااٌئ

تا مه تآ   ٌقيتوم قٔيت را قكي تأوتم قٔيتف تالا تيلق تاىتيا ٕهو تمىت ضو ٓبا لتًشهاقْتمةااو قيتمابقيها ترار ت ضاٌاَو

(le génie)ب خاايت ضئ ةاا لتومااقتراار ت اااايىتمتةااقٌيتملشاا تٓ هـوماا تت رو اا تال اا و تا اا ت اٌصاايت ضااو   تا اا تأ تموياالش تا اا تت

ت هااااقتأخاااا تر ةااااق لتًل ةااااق تطاااو رؽتخقياااا تاِباااا٘و ٖق٘تمؼاااا و تخقيااا تفاااا ت ن،ااااق٘ت اِااا وللتٌو اااا ت لاااا  االلاااي ت احااااقموللتٌو

ٖقاللتًبماقتأ تنلؼايتالال يااتت اال يالتًبذ تا تيحصيتكل تمِؼ تمليه تاىتيحصيتكل تمةق لتمى ٌهقتي  ت رق٘ت االلاي تالا

ً ااااقت اااااالتي اااا تك لااااكتت اهِؼاااا ت اتاااا تمةاااااحّتو  راااامتا اااا تمنزاااااكتو حااااا ترااااااٗتمةااااق تومٕااااو تأمااااق ت اشااااا ت ض  ساااا  لتوامااااق111ل

ترخصوصتٌئالالات االميات ضاو ر يىترقت،بق٘تو اايىت  اورشو تا  ت ض يه تال إ ق٘تب   ته ترقإلك  بل1
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قتٌٓ  ااّتو وةاال ت  ااقا تالةااي ت ضاا ي ت ُلي اا تاااو   ةت اوررياا ترااق  ت  اِظااقيقتىخاا  ت اتاا تاشااقتػااقبمتمحلاا لت هحظااٌ 

اااٗتال  لا ت ابلا لتوالقمايت ُلاي لتو اتا تً هاقتُظاقيقتراتيا تتاللاّترٖايتُؼاققت و اإو ىتوالةي تك ي تٔليا ت ا ا بل تٓو

تُؼقق1

 ِظزشبر خّبػٟ  .............................................  ِظطفٝ اٌشبؽز

تلت اةي ت ا ت  لت اةي تم حيت اةلؼ 1ميحرلا نمحرلا هللا مسب

رقُاظااق لتً   وكاا تمااىتىمااو تُيلااتلتومحااىتنةاااوك ت ٓ  ٌااقيت اتاا تتو رااكتتاا رررتٌقتااكت اِؼقكااقيتكلشااقلت ااو الات

كل تمةاو تمدخِ تٔلي ت ا  بل توؿ وًشقتأوتكل تمةاو ت اٖلي تمال بةت ااخصصاقيتأوت ض ي  ا ت ُلي يا تااو   ةت اورريا ت

تو اإو ى1 اوػهي ت

ٖقاليت ض يهااا تفااا تٌااااًت ٖقاليت ضؼ وحاا لتوإاااىتمهاااقُيتالاا ا اااقتكلااا ت لااا التي ٕههااقتمحق اااب ت اةيق ااا ت ال ومياا تأوتمٓ 

ت اِؼقكقيت احلتلتو ؤر أترٖلي ت ا  بل 1ت

ًصااا  ح ت ااحااا لتٓبرااارتراااؤ تتٌااااات ابهقيااا ت ت، يااا ةتاٖليااا ت ا ااا بل لتًقاةاااقٓه تتلااا يت اش اااو تبةاااا تأرهقتهاااقت ااااايىت

احااقتمب هااقلتو ااالٌيتآلارااقالاتمااىتمصااق  ٍت ااهِاايتو ُقماا لتورااااٗتي   ااوت اااًت اٖلياا ت ااإو تحاالتًو  ترؤٔااقبي تأوتماا  ٓيلتٌو

تالر تأ تتاح تٔيت ت،شوبتوتهٕ تال ًققتكىت ًااق تٌاًت ابهقي 1

هقتأوركتتويي تالِ تاِقالاتممت ت  ت ن،ل ت ُ ٖقاي تكو ص لتٌو لي ا ت اٖلي تمال بةت ااخصصقيلتًقااهِيتٌوتال

تض     تٌاًت ض ٖيتو االتػ  تحتصتكل تمةاو ت ابو ةتمقتيئث ت لبقتكل تتحصييت االمياتو اؼلب 1

تفاا تٌاااًت اهِؼاا تورللشااقت تورٖاايتياا  ح تأ ت ن،لاا تتٌااَو ًي ااقتيخااصت ض ي  اا ت ُلي ياا تالوررياا تو اإااو ىلتًؤمااقتأُاا٘و

تأك اااق٘تبو ةتأٓااااور لتألمهاااقتمهاااو تر   وكااا تماااىت ض ٔقماااتتفااا ت ضةااااو لتمنهاااقتمالااا يتكلااا تثقراااا تفااا ترااا ٘و لؼياااقيلتًاااقال وضت

ااوتمااقتيخلااّتموكااقتماااىت ااو ياايت ضح اا لتًشهااقْتم  وكاا تماااىت شااقتٌؼاااقت اِؼااققتٌو ٖقاليتو ٓ  ٌااقيت ضؼ وحاا ت اتاا تملً   لاا

ت اهِؽت ات تي  تأ تتاخاتً هقتُ    يتمىتػ يت ض ي   ت ُلي ي توأ تت ي تكل هق1

ٖقاي ت اشا ت ض  س  تواكق -. بةت اا   س:تًللا تمةااو تاك  بيا ت حاق٘ت ضةإين تتِا  تمقتا تتل يااترؼلباقيتاكاقبةتال

ٖقاي تت32 اا اا  سلتُباايتمنهاااقت اا تكلااا تذاااٗتراااق  ت كاا  بيقي1توالااا ق تٌااا تم اااوذذلتُو ػلبااقلتو اةااااو ت ابقُياا تماااقتٌااوتمصااارٌر

 مىتخق ذت ت، قك ت اور ري 1تاكقبةت اا   ستكو ص لتريتأٓثرتمىتذاٗتمحىتآلا تف ت ابل ي تر أمقتنةاِبيت ا هبقي

ٖق٘تياائ َت ت، يااملتو  اا تكلاا تر ياامت ضااا خلر تمااىت ااالؼ ت -0 ٖقاي تىمااىتب خاايت ضئ ةااقيتومحيؼشااق:تٌااا تالاا الاا

ٖق1٘  اُلي ي توأمىتوهرٌر قتأ تمِو ترلِقالاتض     تٌا ت ل

ت الوااااقي -4 ٖقاي تأخاااا  تو اتاااا تراااقالايتفاااا ت اِاااا   ت ااااالتيااااويتكليااااكت ابرضاااق تماااائخ  لتوتخااااصتتااا  ٘و فاااا ت كاااا  بللتتالااا

ت ٖقالتهقتوتبلقتهااقلتونةاا مترااؤ تٌهااقْتمِااقشتحاا٘و ًابلعت ضئ ةااقيتتاا  ستبلااعت ضااو بت الل ياا ترقالواا ت اٌ نةااي لتونللا تالاا

 ااااا  ذتفااا تٌااااًت ال ليااا لتوكلااا تماااقتيبااا وتًاااقاو   ةتذٌباااتتفااا تأرااا أةت ااااا  ب ترقالوااا ت اٌ نةاااي ت ااااالتااااكتتبلاااقيتكلااا تمةااااو ت

  ااحصيي1
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ٖق٘ت االلااي ت ت صو اا   -3 ت اايئث تالتمحااق٘تكلاا تالاا ٖقاليتٓبراارةلتمنهااقتالآاـااقؾت ضشاا٘و :تالراا تمااىتم  ُباااكلتًٌيااكتالاا

ت12 ااحصااييت ض  ساا  لتو  اا تم  ُباا تٌااا ت اوطااملتًاالتملِاايتأ تم اا تفاا تمئ ةاا تخقياا توكلاا تمةاااو ت االلااي ت كاا  بلت

 ُب تو ضاقبل تاشاًت ضةؤا 1تل يا تف ت اِة ت او ح لتاىتأذٓ ت ضئ ة توام قتأت نصتأ تيٕو تٌهقْتموقتمىت ض  

 إٌبئت اٌثبٌث ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ  ....................................................  طؼ١ذ ثىز٠ُ

ٖقتا ت ميحرلا نمحرلا هللا مسبلت اةي ت ا ت  لت اةي تم حيت اةلؼ لت اةي تك يا تمدخِا تٔليا ت ا ا بل تو اةاي ت ا

ت الق لت اةي ت ض ي ت ُلي  لتىخو يتو خوةت ضةت ق  ىلت تخظو ت إ   1

ٖقاليتته تٌاًت اهِؼ :ٌهقْتم ت  وك تمىت ل

لتٔليااا ت ا ااا بل  - ٖق٘تى٘و ااا تتلِيهاااقت لااا اااق تماااىت ضٌااا وضتأ تتٌاااااتٌااااًت اةاااه لتُو :ت اتااا تما ناااصتماااىتهللاتأ تتٌااااالتٔو

ايتٌااًت ال ليا لت ت اايىتأخبرو ترؤ ت اٖلي تااىتتٌاااتوراؤ ت ن،لا ت ابلا لتملُ  ٖقيقيتمىتػلبتهقترقيتتمل٘و م  وك تمىت ا 

رٌاحشاق1تو ن،لا توطامتخؼا تٓبرارةتاٌاحشاقتمنهاقتتؤٌيايت اؼ  اّتواخ  راكلتواشاا تمؼقاا تراؤ تتٕاو تٌااًت اٖلياا تتااااٗتمؼلا 

متال   وك تمىت ضئ ةقي1  خقي تر  يه تتق وب متتوأالتيِمتاشقتٓ قتُو

ٖق٘ت احقنيلت اٖلي تمال بةت ااخصصقي -  لت:تم ٖيت ااهِيتٌوتم ٖيت بّتاهاقتمهقُ ااكتب خايت ن،لا ت ُلي ا ل

كهاا تت  ياا ت اصااٌِ تماامتلاآ  ت اهِاايلتومااىتراار تىمااو ت اتاا تػ حااتتفاا تٓهااقشت ااااح ليتوتاا ت ااؤٓياا تكل هااقتٌااوتم ااٖيتتهِاايت

 اؼلباااا تخصويااااقتأيااااق تالاماحقمااااقيلتوأػلاااا تمااااىت ضةاااائوار ترقاٖلياااا ت تياورشااااو تا اااا ت ن،لاااا ت ُلي اااا توأ تي  رلااااو تملشاااا ت

ه تواماقتأ تتلعا تالاتٌقُيا لتًالتملِايتأ تتخصاصتحقًلا تو حا ةتاهِايتػلبا تت ضوطوقلتًبمقتأ تتلوز ت ا ٓ  ترقالتٌقُي تٓ ق

مةااااقالاتوتح اااايتت18hبلاااا ت ااااااو ٘توتت14hبلاااا ت ااااااو ٘لتت12hياااابقحقلتت7h اٖلياااا لتٓو ااااقتالحـهااااقتً اااا تت اااا تتفاااا ت ااااقكقيتمليهاااا لت

ٖق٘تٓبرااارتالراااا تماااىتملقت،ااااك1تٓ ااااقتأطااا تيااااوتيتاصاااويتى ااااقذتمااااوت ت ااااابلعتآلاخااا لتًشاااا تالاااا  ت اااا يىتيااااقبَت اااابلعتوتواااْر

 ربح  تتاُقم ترقملي لتًل يهقتٔلياق تومئ ة تتِهي لتو اظ و ةتتةالا توتةا   تاُقم تا ترقما تاةؼق 1

ٖق٘ت احقادلت ض ي   ت ُلي ي تااو   ةت اورريا تو اإاو ى - :تألإ ت اةاي ت ضا ي ت ُلي ا تكلا ت الا ضلتًقتخ ا تلت ل

اااا تك ااايتم ااإو لتٓ اااقت ااا ه تتؤٌيااايتم  وكااا تماااىت احقمو اااقيلت راااىت ااالي  ق ت ا وب نااايلت ت ت اااقم لتو احقمو ااا ت ااِهيااا لتٌو

مااا كوتاإل ااا  قتفااا تاخااا  ذتم   ااا ت ضلااا يقيتمـااا  تضلقماااقةت اةاااقٓه توخصوياااقتىػٌاااق٘لتٓاااااٗتأطااا تياااوتيتاصاااويت اةاااي ت

صاااٌ تمصاااؼٌىت ا اااقػ ترخصاااوصتىماااىتر قمااا ت ضئ ةاااقيلتخقيااا تمئ ةااا ت حاااق٘ت ضةااإين ت اتااا تتلامشاااقتبو  ااا تاوماااىتر

 اال ياااا يلتً راااقالاتتورياااكت  اااقا تاوماااىتتب ت ااا لتمـااا  تاوراااوبتم  وكااا تماااىتىشااا قصتيخلِاااو تم اااقٔيتورلبلااا تالالميااااتو

 ااخصيصتبو   تر قم ت حق٘ت ضةٕين ت ات تأيبحتتم وذرقتاشاًتالاكا  الا ي1

 ِظزشبر خّبػٟ. .......................................... ػجذ اٌزز١ُ وشٛي 

او ةت تت، يمت ض   ار تو ض   اقيتت اياو ت الاقا  تال ا  ستتو ت ناصتاشا تمًو ُبيت  ت  ور يتف تم  خلت تالر ت  ت رقْ 

تٔليااا ت ا ااا بل تت اتااا تتلابااارتاطاااقً تموكيااا تت  اصاااخ تتوما ااا  تماااىت الؼاااقالات ت تلاااقالاتهللاتتلاااق  تٓاااااٗتمااا  خلت ت اااتا حو تحااا٘و

ٖقمااا تكل يااا تتكبااارت  اااااق   تتٓ اااقتاليخٌاااىتكلااا ت ت، يااامتملشااا ت ت ت اااقم ت ااااالتااااكتيااا  تكلااا تض يهااا تتق وب ماااتتتضاااقتاشاااقتماااىتم

ااقتمش اا تٓ ااقتتلل ااو ت اا ترقكابقٌ   ضةاااو ت اااوػن ت  تااا تمِاايتبو اا تًٖلياا ت ا اا بل ت ااإو ت طااقً تموكياا تاشاااًت ض يهاا ت ضبقٓ 
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اًت اٖلي تو ات تتخ ذتمنهقتك ةتكل ت  تالاُلي تياًو تكل تم  وك تمىت ض   ست الايِ توتو ً تم  وك تمىت اؼلب تتتكل تٌ

مهقيااا تخقيااا تم اااق٘ت اِظاااقالاترقالطاااقً ت  ااا ت تٌقُيااا تلااا  ٓ تفااا ت ػاااق تتلاااقو ت اتااا تتااا تكِااا ٌقتماااىتػااا يت ن،لااا تمااامتٔليااا ت

ت ا  بل تو بّت  تت تكِ ٌقتف ت ػق تل  ٓ توتلقو 1

لشاااقت ت، يااا توماااقه ت ًاااقَت ا    ااا تتٓاااا اٗت   ااا ت  ت  اااق٘تكاااىتم  ااا ت  تنةاااق٘تكلااا تخلٌيااا تتويرااارتالا ااا تت ت اااقصتر ُو

ٖق و  ااقت ا  اا ير تفاا ت ماِااقالات اؼلباا توتٌهااقت ٖقاو  ااقتالاحاا   توتر ٖق٘ت ضؼاا و تفاا تٌاااًت اةااه تتو ت ااقصترااقاا يرزتًي ااقتيخااصتر الالاا

ٖقاو  ااقتحاا تو ملشاا ت  تمةااقك ٌ ت  تحاا تتكااىتػلباا ت اِااقػهر ترقض يهاا تو وا ااو تاشاااًت ض يهاا تو هلاابه تحقياالر تكلاا تلااشقبةتر

ٖق٘تػا  ترا التٓحرار ت تخفتال     تر هقت    ت  ت  اق٘تٓياٍتياا تك ليا تت ماِاقالات اؼلبا تخقيا تت  تٌاا تالالا قاٖلي ت ضلهي تٌو

توتةقإاليتٓحررةترقض يه تولٕ  تإ 1ت

 ٔبئت ػ١ّذ و١ٍخ اٌشز٠ؼخ ثزبرٚدأذ .............................................. ػش اٌذ٠ٓ خ١ٌٛذ

تميحرلا نمحرلا هللا مسبت

تاوترقاوةب تالا خيتىت قاةئ ٘ت االتػ حااكتكاىتما  تكلُا ت االلاي تت الاياّترٖليا ت اقذةتم ٕو ةتتًي قتياللّتر٘و

ٖقاو  ااقتفاا تآلات ااقتمااىتمةااق  يتكل ياا تب  تأ ا اا بل تملناا تك ومااقتورقُاظااق ت تخقياالر تكلاا تلااشقبةت اب خاا  ت ًااقُش تأوتفاا تهرٌر

يهٕااا تتملنااا ترقاوةاااب تتو  ااال تإاااىترقاوةاااب تاؼلبااا ت ضااا   ست الايِااا تً ااا و ٌ تورةاااو ٌ تُو ااا تمااامتٔليااا تت ا ااا بل تتٌاااا تال

ٔقاِاقمو توالاُاصاقبت االلي ت الاياّت تتتٖاقبتتٕاو تطايِ تتإاىترقاوةاب تت،ةاو ًتمامتاًقُاكترقاوةاب تالٖلياقيتالاخا  تت  ا ت خاً 

تت:والتضقتضلؼير ت  ق ير أٔلي ت ا  بل تُو  ت

ت ضلؼاىتىت  تياالي تمةاااو ت االلااي تمااكتيِااولتماقتب  ااكت االٌقتملنا تب ستتكلومااقتلاا كي تتإااىتملهِشاقتفاا ت اٖلياا تكلاأ٘و

تيخصااااصتفاااا تت  الااااق  تثاااا تياحصااااصتً هااااقتً ااااحلتمااااىتب ستكلاااا ت ضااااو  بتتًقمااااكتياخصااااصتفاااا ت االلااااي ت الااااق  تومااااىتب ستالاياااا٘و

توف ت اةيق  ت ا  كي ت وتف ت اةررةت اهبو  تر يمت اللو ت ا ا كي تال تور يمت الل قالاتف تالاي٘و ياخصاصتت اال يااتتالاي٘و

وتأي ٕاىت  تيٕاو تُقطاايقتلا كيقت وتكا ٘ت وت  ااقذتفاا تر يامتالا الْت وتمهاا  تُظااقثيتتا تثا تالالاتبلا تبخوااكت تخا  ت ت،ااقم

تت ذ تٌااا تو لاارت ذ تأثااّتوتم ت ا ااويتٓورااًر وتكاا ٘تحتااصتمل ااّت ااخصااصتتفاا تٔلياا ت ا اا بل تتاا تياخاا ذتو ٌياا تو اا خيت ااَو

فا ت اللاو ت ا ا كي تو ِاولت ااالتتظايٌكت ت،ةو تُو  تممتتٔلي ت ا  بل ترقاوةب تتتاؼلبا ت االلاي ت الاياّتواشاا تياخصاصت

تف ت اللو ت اِقمومي ت1تت%12ٔلي ت ا  بل تتروةب ت

1ت اللاو تت%12كلو تلا كي توتت%12ًٖلي ت ا  بل تت  ست كلاو تُقموميا تت اِظاقالاتالاب  لت ضةاؼ ةت ت،هقتيا تت  ا ت خاً 

ت اِقمومي 1

ةا،لر تفا ت ضق اور يتً ا تمحٕ ا تتو حٕ شاقتبًوارتث ت اةئ ٘ت احاقنيتم إو ةت اةاي ةتالا ااقذةترقاوةاب تال اوؿٌر ت ض

 اظااو رؽت ابي  هورياا تت اااوػن توتتخظاامتاااكتتمياامت ضةااور يت ضاو راا ةترقض لٕاا تتألتمق ااورتيخظاامتاظااو رؽت ابي  هورياا تت

ترار ت ضوؿااٍتو ضاٌا نتواشاا تيخظاامت ت، يامتاا ًورت اظااو رؽت ابي  هوريا تتخقيا ت  تٌااا  ت اوػهيا تٓ اقت  ت اِااقمو تاليٌاَ 

 اااا ًورتب خااايت اٖلياااقيتيخظااامتتاااا ًورت ابيااا  هوج ت ااااوػن تو اِاااقمو تو لااارتفااا تٌاااا ت اصااا بتحياااتتياورااا تًياااكت تخظاااو ت تت

تب خيت اِقكقيت الل ي تتا تتبِاىتبلا ٌقتحت12% ٔق تموؿٍت وتماٌ نتتو ٕو تم قْ  /تالماحاق ت ااالتيخابارت12ظو ت و الات
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 ااوػن توالترقاوةاب تال لٌاقيتب خايت اوياٍتت ابي  هوريا  اظاو رؽتًيكتر يمت اؼلب تملهاقًت  ت اِاقمو تالترقاوةاب تاا ًورت

ٔقمااايت تخ  ااا تتألت لتػقاااا تٓيٌ اااقتٔاااق تموكاااكت اااو الاتٔاااق تموؿٌاااقت وتٔاااق تهرااارتموؿاااٍت  تيااااقبمتم مااا تٔااايت ض ومااا توتتلؼااايت تخاااّتو

ت ا واياا تلثاا ترقاوةااب تالةاائ ٘ت احقااادتت اااايىتيلاحِااو ترٖلياا ت ا اا بل تفاا ت ااا تحااّتمااىت تخِااَو تفاا ت خاا تب   اااكتتٌو  يااتتملاا٘و

ااااا ترياااا تمااااىتمحقمياااا تٌااااا تالارا ااااققت  تنلؼاااايتت اصااااو ةت او لااااخ تاٖلياااا ت ا اااا بل تملناااا ت اؼلباااا تر يلااااقت  ضؼااااقيتتالللاااا تٌو

تتيالِو ت تتو احقادتو ا  بمتيخظلو تت، قتم وْر مىتكلاو تُقموميا تتت%12مىتكلو تت ا  كي توتت%12رقاوةب تالٌصيتالا٘و

  ىترار تمةاقت  اِاقمو تألت ضلاٍت اوياٌيتب خايت اٖليا تملؼايتاشا ت اِاقمو ت  تيخااق وتبل ٌقتفا ت اٌصايت ت اقم تملؼايتاشا ت

ت اللاااو ت لتيخااااق ت اللاااو ت ا ااا كي تيبِاااىتفااا تم يهااا تا ا ااا كي ت ضةاااق ت احاااقنيتمةاااق ت اِظاااقالاتو ااوثياااّتًقاااا ثهااار تت ضةاااق ت1الا٘و

ت اةاااا تٌاااوت مهاااقتالتتق وب ماااتتو ااااالتيخااااق ت ضةاااق ت اِظاااقالاتو ااوثياااّتيلاحاااّت تٔليااا ت ا ااا بل ترقيااات م لٕشاااقتالا تواشاااا تتملااا٘و

ملا  تمىت اةي ت ا ت  تور لٕ ت ضُو تكل تم تيا ت الاو ت  تمٌاااتر  يا تر يا ةتٓ اقت ابّت  ت خباريت اةاي ت القمايتياو ت

 تماااًو تكلاا تروياا تتحاياا تتومحااىتراارت تًااهحىتالؤر ِاا ت ال قااا تُ هااقتراوريااكتػلبهااقتالةااي ت القماايتفاا تٌااا ت ا ااتت02.2لااتهبرتت3.

تػ  ِر تم  ستر     ت ت، تي ي تبلعت اٌور يتمىت اةه تتو بّت  تمقُ تتذاٗتمىتخل٘ت ال ضت ااالتُ مااكتت مٌوَر

فاا تٔلياا تمالاا بةت ااخصصااقيتًشاا تمااىت اا حوتاهااقترو لاار تاالِاايت ا    اا تو رايااق تالاماحقمااقيتتًقاوطاامتم ااتتتواشااا تمااىت

ته ااااتراااكتمئ ةاا تتٓبرااارةتالحااااو الاتتػلبااا ت ض يهااا تر يلاااقتتبو ت  تحااّتم يهااا تتق وب ماااتتتو ُواشاااقتماااىتحااّتالاُلاااي ت ا ق ااامت  ت

ترقضئ ةااااا ت ت، يااااا ةتتتٓ اااااقت ي   اااااو تتمةاااااق ت اللاااااو ت تايلا ئاااااوت لا ااااا  ستر ااااا  ت خااااا  تتو اااااويتي   اااااو ت ت،ااااا قت ض اااااوْر

ٕاااا ت  ا ااا كي تومةاااق ت اِظاااقالاتو ااوثياااّتر يااامت اللاااو ت ضاخصصااا تتتااا تتتظاااقيتمةااااو ت ضق ااا  يتمةااااو تت اااا ٓاو  يتٌو

تتم م تتوحتصت ذ تُ هقترتٕا طاقً تمةاق ت ااوثياّتتب يت ضئ ة تت مقتالا تر قت  تت الر ترصررةتو اي تُصررةتتًهحىتملا ؤتتخل٘و

ا تٌوت اةا تال  تاطقً تٌاًت ضو بتو  تة ا1 تو اِقمو تالتماًو تكل ت اٌظقالاتوالت اِقكقيتٌو

ٖقاو  ااقت تخاا ةتت ُواشااقتر تصاا  ح تتورحظااو ت اةااي ت ضاا ي تمااىت اهقحياا ت اِقمومياا تالرقاوةااب تالةاائ ٘تالاخراارت ضاللااّترقاب

تٓلمقت ٓثرتمىتٌا ت ٖقاو  قتمو ري تريت ُ٘و قتر ٖقاو  قت ا   ي تترقكابقٌ  ٖقاو  قت تخ ةت وت اب ترر ت اب يحّتاهقت  تم رزتو  تمٌَ 

ٖقاو  ااقتحاا ةتٌه ئااقتاااكتو حييااكتألت شاا  الاتيخصااشقتت ااو الاتكلاا تمااكتااا تيحظاا تال ئ ةاا توااا تمةااتهيتألتو تح لااكتتً ااىتحصاايتكلاا تر

ٖقاو  قتوإىتف ت خ ت ضؼقيتً  تتمةاو تالا قتاةت وت ضقالات و ٓش رقتهقتريتُق تر  شوب يتربق ةتحتصتت ٕىتمىتحصواكتكل تر

ٔقمتتح ةت  ت   ي تًل ٖقاو  قتمو ري ت و الات  ترر تٌا توذ ْتتو اةل تكليٕ تر ت1ًَ 

 ِزؼذدح اٌزخظظبد ثزبرٚدأذى١ٍخ ٌٍاٌىبرت اٌؼبَ   .................................. ػجذ اٌؼش٠ش ا٠ذ اٌطبٌت 

تلٕ  ت اةي ت ا ت  ت

تًي قتياللّترا خيت اةي ت ضةت ق ت ت، ق  تمو  ا يىتيقبَتتو اةي ت ضةت ق تمصؼٌىت ا قػ ت

ٔقمااتتمشهياا ت وت  ق ااي تتخظاامت  اا تمااق  ًي ااقتياللااّتبولااّتبلااعت ضةااقاٗت ضشهياا تٓ ااقتتلل ااو تر ياامت ضةااقاٗت ااو الات

اٌاااتمةالٗتم ا تتحا بتوتيٌورطكتبًورت ا و  يت ابي  هوري تو حاولتكل ت ض ةتال ةاقاٗت ضشهيا تماىتػا يت ااو   ةت ضلهيا ت

 ااهو يتو ذ تت ااتت ضاا ةتي اا ت طااقً تلاال تت4اااكت ضاا ةتًللاا ت اااييت ضحااق٘ت الورةااتيٕي ت ااصاا ي تًقضاا ةت اتاا تحاا بيتً هااقت
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 ضةاااقاٗتالا ق اااي تُ هاااقترٌاااااتمةااالٕير تماللِااار ترقالُاصاااقبتو ااااا رررتوكلاااو ت خااا  تٓ اااقتتلل اااو ترقاوةاااب تاهاااقتواٌاااااتٌااااًت

ت تخيقةتوالا ض1

ٓ ااقت  تٌهااقْتمةااقاٗتذ يت رقاوةااب تاشااقذيىت ضةاالٕر تفاا ت اةااه ت ضِبلاا تالراا تمااىت حاا  تت ُةااق ت طااقًي تخقياا تبهااق1

ت  اااِؼق تمٌاااو تت، ياامت اؼلباا تت ٕاانه تمااىتالا اااٌقبةتمنهااقتػلباا تتق وب مااتتوػقػااقتك ل ااقت مهااقتنلااقنيت  ماا ت اٌظااقالاتوتاا ررًر

تف تك بتالا قتاةتًاقذ تاا تياا تماوقتماىت اا ك تفا ت اةاه ت ضِبلا ت اويتتحا ا ت ت صقصت ضش٘و يتبلاعت ضةاقاٗت الل يا تآو

رلااىتكاا بت اؼلباا ت او ًاا يىتكلاا تتت(T.D et Les T.P )حقياا تمااقبةتالاُاصااقبتو اااا رررتٓ ااقت  تٌهااقْت ُةااق تخقياا ترااقن ابرت

ػقاااا تو يظااااقكٍت الاااا بتفااا ت اةااااه ت ضِبلاااا ت ماااقترخصااااوصت احاااا تت0222 وتت222.يا اااا تكااااىتت ل٘تٌااااًت اةااااه تمااااق اٖليااا تخاااا

 ت ت،ااااقما توتتهِاااايتبلااااعت رهااااقالات ض يهاااا ت  اااا تم يهاااا ت ٔااااقبي تامااااكتمااااىتراااار ت  اااابق ت اشاااا ت،ااااقما ت يااااباتمااااىت اظاااا و لت ح  ثااااكتألت

تكل ت اح ت ت،قما تحيدتيئبلتمبلىت هو قتوحتصت ب تبكتت اظ و ةت  تمورارت ا الب تتاٖايتبٌ  ت ت322بٌ  ت   تت422ادخص٘و

تكلااا ت احااا ت ت،اااقما ت وتب  ت اؼقابااا توخقيااا ت اٌئااا ت اِاااقػهر ترقضهاااقػّت ت،بليااا ت خقيااا ت اؼقاباااقي(ت وت ت ٕهاااكتماااىت تخصااا٘و

ل ت ضةق ت ا   س  ترقت،قمل 1 ترقألمقٓىت ابلي ةتٓ  قك ت تخ  ت وت يتت كاةتًقاةٕىتو ااهِيتٌ قت ابر تف تكُ 

ةااب تال ةااقاٗتً اا تتخظاامتااا ًورت اظااو رؽت ابي  هورياا توفاا ت اةااه ت ضِبلاا ت ااويتموراارت اهـااق ت ت،ااقما تٔااقملترقاو

وم ل ت ت،قمل تر  تالالاوق٘تبها ت ا ؤ تحيدت اصبات رق ةتخل٘تأ بمت هو يتر ٘تثالتت اهو يتترقإلطاقً تًاقن،ل ت

قتمهؼِ تًلحي ت   تهررتذا1ٗتم اويتكل ت ك  بتبلعت ضةقاٗت ات تاشقت  تبقغترؼبيل تم يه  تتق وب متترقكابقٌ 

 ٔبئت ػ١ّذ و١ٍخ اٌشز٠ؼخ ثزبرٚدأذ .............................................. ػش اٌذ٠ٓ خ١ٌٛذ

رقاوةب تالتةا ي تت ضئ ةا ت ت، يا ةتاا تياادتً هاقتبلا توإاىتىيايتماق  ٘تُقت اقتكلا ت نهاقتٔليا ت ا ا بل توإاىتالا ا ت

ااا تتوكظااوتفااا تم لاا ت  ااااا رررتو حظاا تم لااا ت ت،قملاا تو حظااا تم لاا ت ااااا رررتتااا تيااادتًياااكتتوإااونيتكظاااوتفاا ترقملااا ت رااىتٌ 

واشااا تً ااىت اهقحياا ت ا  اا ي تتااا تيااادتفاا ت  اا ت ضئ ةاا تتبلاا تإااىتفاا تىياايتتت ااتتمهقُ اااكتفاا تالارا ااققتويااوبَتربر ااققت

ت تخقط  ىتكل تأنهقتٔلي ت ا  بل تض يه تتق وب مت1

 ث اٌؼٍّٟ اٌّذ٠ز اإلل١ٍّٟ ٌٛسارح اٌززث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌجس  ................................................... ط١ذٞ ط١ٍٟ

 والتألٕٓ  تك مقتو الوبةت ح  تتًي قتياللّترا خيتالا اقذةت لقبتأ  ا تػ حاتتم  وكا تماىت اِظاقيقتالتي ٕاىت ا ت

تتالاللي ت الق  توكا بت ضةا،لر ترقا ال توماقتلاٖيت  ا بتكل تٔيتش  الاتوإىت ؤُو ترقا بتكل ت ئ ار تأ ق ير تألمهقتتؼُ 

تذا1ٗت

تىو  ترخصوصت االلي تىو  لتتو احقمي ترخصوصت االلي ت الاي1ّأ   ت  تأك ذتكل تمِؼار ت ثوار ت

 االلااي ت الايااّترقاوةااب تاهااقتمحااىتو  تٔااق تخااق ذت ضئ ةااقيت االلي ياا ت ااقبلاا تاهااقتوإااىتت اااقتمااقتمةاا صترقت،ةااو تمااقت

ااااًتمةاااؤا لتتآلا تم  وكااا تماااىت االمياااات ااااايىتٔاااقمو تتيااااقبلو تتللاااي ش  راااقااللي ت الاياااّتوفااا تتريوهاااقتورااار ت االلاااي ت الاياااّتٌو

قيتراق وب متتي   لهقتورهقالات مؼقَت ت،ةو تًِ تتلِيهقتم   ل تمىتػ يت اةي ت ت  تت ن،ل ت الل  تتو اةي تمه و تىُو

ٖقاو  اااقتوفااا ت اةاااه ت اِقبمااا ت اااي احهو ترقاوةاااب ت ٖقاو  اااقكلياااكتُ هاااقترببماااقذتم  وكااا تمااانه تتفااا تىو ااا تر و ااايورشو تا ااا تتالب

هقْتمىت يلاحّترقاٖلي تمال بةت ااخصصاقيتثا تاا تيؼا  تألتم اٖيتأ ق اقت  اٖلي تًشهقْتمىت يلاحّترٖلي ت ا  بل تٌو
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تأ تتٕاو تتماقتمةا صترا رؽت ت،ةاو تماق رار ت االلاي ت ال اوميتوماقترار ت التريوهاقتوالترار ت االلاي ت الايا1ّترايت الٕا تمحاىتمحاق٘و

اهااقتتر   وكاا تتمااىت ضاا   ست الايِاا ت االلااي ت الايااّتكلاا ت  تيٕااو تٌ هااقْتتهااقه تخصويااقتكلاا تمةاااو تٌااا ت ُلااي تتضلً 

ت ضاو ر ةتكل ت ما  بتت   ت ُلي تكل قت  تم يه تتق وب متتتتخ ذتمنهقتتىت  تتٖٓي1

الل اا تي ا تأ تمٕاو تمائمهر تبهااا تو  تنةاشيت ضؤمو  ا تفاا تٌاا ت ا اؤ ترخصااوصت اوثاقتّت ب   ا تر هااقتورار ت ن،لا ت 

ٖق٘تنهقتيقتوماو ييتتو ييتمح  تورهقالا1 تاىتيؼ  تألتال

تو شتمٌاااو توو شتملٖااايتومالاااقػىتملاااكت ُقكااا تتالا تت002ًاااهحىتمااااًو تكلااا تتربي قرياا رقاوةااب تالاللاااي تىو ااا ترقكاباااقً 

ا تيااو ت اِااقب تو اا ا ت ت02.2ماومبرتت3ت قو ماقت ا    ااقيتتومحاىتآلا تفاا تػاو ت كاال تكاىتيااٌِقيتىلااوق٘تتو ا ا تًااااتىؿً 

ُقكا تيلما تر يامتر قكاقيت ُلاي تت0.2ًي اقتم  وكاكتت21.و احقميا تأيظاقتتماىتت21.ذاٗتكلا تبًلاار ت ثواار تلتتالاو ا تماىت

رااا و ت  ااااخهقالاتت اشااا  الات اوحيااا ت ااااالت ااايتبِىترقاوةاااب تض يهااا تتق وب ماااتتٌاااوت ماااكت ااا ا تتؤٌيااايتىُةاااق ت ضاو رااا ةتر    ااا تت

اااا تت  ااااقَتوم   اااا ت مهاااا تروااااتتٌو اةااااا تٌااااوت  تٌهااااقْتمااااوقتمااااىتمهقًةاااا تترهااااقالاةتريوهااااقت ت االلااااي ت تخٕااااومي(توراااار ت االلااااي ت اًو

ت ت صو   1

اكت ت، يامتٌاوت  ت االلاي تىو ا تيا خصت  االلي ت ت صو   تمظ ىتأيلتف تت  خيصكتااللاي تىو ا تماقتي ا ت  تملً 

اااٗت اااؤٌيل ت حياادت ماكتالتي ٕاىتاوارخيصتو حا تأ تم اا يتااكتٓ اقتيا خصتالاللاي تالاراا  ثيتو االلااي ت كا  بلتو احاقمولتٓو

ااقترقاوةااب تااللااي ت ت صو اا  تٌهااقْتم  وكاا ت هااقتالراا ت  تأكاا ذتكلاا تمةااقا ت اتاا ت اابّتذٌٓ  ر ياامتى االْتٔاايتكلاا تحاا ةتٌو

هقْتمصدخ تمخاص ت1ت تمىت اا  رررتوتٌهقْتمٕا تمخاصتٌو

ثقمياقت يامت اور بايت وتمِقػلاقيت ااٌاا يل والتر يمتمئ ةقيت االلي تت ت صو   تت خيتف ت اهٌوذت اور بايت وتفا ت ااِؼ

ت خيتأيظقتط ىت اهٌوذت اور بيتمِقػلقيت ااٌا يتت ضاللّترقااوريكتر لنصت ضوركت ااقبل تاكتحار تياا تتو بامت ضئ ةاقيت

تًقمااكتيااا تتو باامت ضااورشر تحتااصتالتيٕااو تٌهااقْتألتتاا خيتفاا تٌااا ت اصاا بتأوتأياا تمحةااوري ت وت رومياا تٓ ااقت مااكتماااًو تكلاا تمٕااا 

تخقصترقضورشر تو ااوريكتوا يهقت ػ تتُقب ةتكل تالالاوق٘تممتٌاًت ضئ ةقيتوت ت تخة تبها ت ت صوص1

ثقاحاقترقاوةاب تاواار خيصت ض هوحا تضئ ةااقيت االلاي ت ت صو اا  تٌهاقْتلاا غتأو ا توأ قساا  تًي اقتيخااصت ابهقيا تومااقت

 ضئ ة تف تمٌوذٌقت اور بيتتخظمتااص ي تٌه س  توتحتصت   تذاٗتومقتٌوتماللّترقن،ل ت ابل لت وت ت، قك ت ضاو ر ةتبهقت

 ضو يٌقيت ات تم ورغتً هاقتأ تتٕاو تفا ت ابهقيا تٓ اقت  تٌهاقْتلا غتأ قسا  تياللاّترقاؼقُا تالا اتيلقري توحتاصتاذ تت اقو يت

هااقْت اد،ااىت ُلي ياا ت ااقبلاا ٔقبي ياا تٌو  تال  ي  اا تألتمئ ةاا تٌاااًت ا اا وغتيااا ت اد،ااوالاتا اا تمحلٌاار تال تٌهااقْت ػاا تفاا تى

ٔقبي ي تو ئبو ت اِة تف ت نخٕ   ٔقبي ي تيوا به ت اةي تم ي تى ا تماىتياخااو تترقكابقٌ  تموؿٌر تف تى تا تم   الته تٌو

هاا تمااىتمحاا ب يت هاالَتتاذ تتاا تت ااقو تت  اِاا    يت انهقتياا تفاا تٌااا ت ت،قماا تخقياا تًي ااقتياللااّترااقإلهلَتو اؼقُاا تالا ااتيلقري

تل وػشقت ضٌ وط ت1

ي تتهلٕ تكل تر يمت ضئ ةاقيتٓ اقتراقالاتفا تتا خيت  تت ت ض  س  تٌاًت تخٓ  ي تأثهقالات ا خ٘و   تأ تألررتتأ تٌهقْتحٓ 

وذاااٗت  راامتا اا تكلااوتتو ًاا ت االمياااتكلاا ت ضئ ةااقيت االلي ياا ترق ااا    تًشااا تو ُاامتالتت ٓاـااقؾبلاعت اةااقبةتكلاا تأ تٌهااقْت

ااًت اوطالي تالتتلباادتأ تتي ٕاىتمٌياكتوإاىتىيايتًياكتٌاوت مااكتفا توطالي تالامؼالَ ومحاىتفا توطاالي تٌقتلا توم  حا تالوقيا تٌو
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تهِلا ترقاو ًاا يىتمااىتخااق ذت ُلاي تربكااقبةت اا اا  ستوبهااا ت ت صااوصتًاق تٌهااقْتبلااعتأ اا ت االميااتتٕاا  تػلبهااقتفاا تاكااقبةت

تأرهقالاٌقتالا   ستض تر 1

اًتمهقًة تل تت  ٌ تً ىتي   ت ال وميتً  حباقتراكتوحتاصترقاوةب تالاللي ت ت صو   تف تتهقً تممت االلي تىو  تتٌو

اااٗترويا تالا ااِبق٘تحةااهقتتمةاقا تو حا ةت او الات ٔقمتتٌهقْتػلبقيتموز ي ةت اويتمبحادتكاىتمئ ةاقيتال ااِبق٘تٓو   ت

كل تمةاو ت االلي ت ت صو   ت وتكل تمةاو ت االلي ت ال وميتر يمت ض ريقيتمةاٌ  تو  ةاٌ  تماىت اإو هاقيت اتا ت

   ترقماهقترقاوةب ت ضةاو ت االلي  تىو  تت تتف تاػق تمبقب ةتوػهي تالاه ي ت اا    تممتمئ ة ت  ٓاو ةتتتبرم شقت ض ي   

 تيو ٓبااو ت ا    اا تو  تتيحااق  ت اشاا تو اا   ترااقااللي تالاو اا تال تِااق ت ض بوبياا ت اوررو اا تفاا ت الااقا ت اِاا ولتُصاا تخلااّتتلميااا

أ ق اقتا ا ت الاقا ت اِا ولتو ا ابكت اِا ولتأماقت تخظا لتًيااًو تكلا تٌااًت اصاررو ةتب ٖيت وتراآخ تورقاااق  تًقابرماقمجتموراكت

ت ت قي ترقااللي تىو  1

تم  وكا تماىت اوطاليقيتوتي  ا تالاػ ئهاق تكلا ت رهاقالات رقاوةب تال لؼيقيت اتا تتِا  تبهاقت اةاي تتخةاىتم إو  تحا٘و

هقت    ت  ت خبٓر ت  تألتش  الاتوتاالتوم  يتمقتنل ايتكلياكتماىتتا  رررت  ا تٌااًت ادخـا ت قٓه تم يه تتق وب متتٌو  تتآ  ٌقيتٔو

اااااّتماااااقت تُااااا تالتتٕاااااو تُ يهااااا تراااااق تتةااااا صتحلاااااوالتال اااااا      تومحاااااىتمِاااااو تراااااا رررتتاظااااايكتًِو طااااا و ةت ادخـااااا تتإلي اااااقبتحلااااا٘و

اااااايت االميااااااتي اااااا و ت  اوطاااااليقيت ا  ٌهااااا تًِااااااؽتتال اااااا    ت اِؼااااااققتو  ور اااااقاكتاٖاااااايتتةاااااا  تياااااررو ةت ااااااا  وست القبيااااا تٔو

اااا تياؼلاا تمهاااقتأحيقماااقتبلاااعت ااااا  رررت اتاا تتحاااا تكليهاااقتو ااابّتأ ت اا ااؤتا ااا ت اةاااي تماااو ت اااا يىتمِق تٌو كاا ٌ تب خااايت اٌصااا٘و

يقبَترخصوصتألوق٘ت ضئ ة ت ات تم اويتبهقتاابلعت اهو ًااتو ض  ًاّت اصاخي ت ت قيا ترؼقاباقيت ا  خليا تت ها تأمهاقت

ااقترححهااقتكااىتوطالي تر ي امت اؼقُاا تالا ااتيلقريالتمااًو تكلاا تالاكا ااقبتتا ت م قٌ  وااا تيؼا  تااا يهقتألتم ااٖيتكل ااقتت لاا تُو هااقترً 

 ماااكتاااااوتياااقبيت  ت حاااا تمااااقتماااىت كظااااقالاتت،هاااا ت ااٌاااا يتُااااق ترا ااااق ةتمٌقرئااا تاهاِاااا تمااااقتُ هاااقترااااكتواااااكت تخاااّتتإااااىتولت تخ اااا ت

ررت اـا ويت ضلت ا تال    ا 1توإومهاقت يتمقتنل لكتًِؽتاالبي تحقريقيت اال يا يتوتًو  ماقستت راو ر تماقتي ا تتت قو مقٌقتٔو

تٌااوتتلِاار ت ااا  وستًِااؽت مااقترخصااوصت ابهااقالاتو اا شرااز يتوىلاايقالاتىخاا  تاةااهقتم بااريىتكلاا تذاااٗتتوتأحق اا ت رًر كليهااقتتااًو

كل تم  تُ  تيتًي قتياللّترقضهبجت ا   س  تومِومقتكتوم  تم بوبيت تف ت خ ت اةه توإىتمـ  تال تٌا ت ٓ  ًتٌوتحقيايت

ٔق توتلقػيتملشقتتالتي ٕههقت  تما لص ت1ربي قري مىت ضةئواي ترؤلتوركت

تألتتل يااااتمةااااو ت احقاااادتثاااقمولتكلااا تأكلااا تملااا ٘تفااا ت وت اهِؼااا تالاو ااا ت ت،شااا تًاااق ت اٌظااايتالتملاااوبت ااا تت حااار تحصااا٘و

اايتمااىت ااقٌ ت تٔو وحاا لتراايتت، ياامت ضااا خلر ت ااو الاتٔااق ت االؼقيتمحلياا تومهاخباار تتوم ا اامتماا نيتوأ ااقتاةتب خاايت اٌصاا٘و

ت تتهلٕ تف ت خ ت ضؼقيتكليهقتر يلق1ًق ت اهتي 

 ٓثاااارتمااااىت ااااال  تااااا  ت ضئ ةاااااقيتترقإلي قرياااا ومااااقت  اااا تذاااااٗتوطاااالي ت ضهؼااااّتب ت ااااقتتااااوا تتالآاـااااقؾرقاوةااااب تضةااااقا ت

 ال وميااا توإاااىترقاوةاااب تال ئ ةاااقيت ت صوياااي تتحااار تتٕا ااايتاااا مهقت اصاااٌويتياااا تاهااالَت اتةااا،ييتكٕااا ت ضئ ةاااقيت

ااااعت او  ًاااا يىتكلاااا ت ا    اااا تمااااىتر ياااامت ت،شاااقيتال ت ضواااا  تو حاااا تتاااا تمااااىت اهقحياااا ت اِقمومياااا تي اااا ت ال وميااا تالتي ٕههااااقتً 

  احظااق ت ت،قماا تالانةااقنيتفاا تٌااا تالاػااق تلتال تٌهااقْتبلااعتالا اا تخقياا ت ضلااو ةتمااىت ضٌواارضتتِ  اا ت االلااي تألرهقتهااقتتاا ت

ق٘تم    تروتق  قاتتٌهاقْتياٍت ضةااو تتل ياتف ت اصٍتتومؤخاتكل ت اييت ضحت31 االتيبلىتتالآاـقؾمحىتا تمصيت   ت

ااا تأُ اا صتكاا بتبهاااًت اصااٌويتاذ ترقاوةااب تاهااقتمحااىتااا تت43تل ياااتوت40 احقااادتكاا بتتلمياااًترلااىت تل ياااترقضةاااو ت ا  باامتٌو
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ثااا تم اااٖيت اشاااا ت ض  سااا  ت ذ ت  بماااقت  تماحااا تتبهاااا ت ت صاااوصتكلااا تمةااااو تتلالآاـاااقؾيؼااا  تاااا يهقتألتم اااٖيترخصاااوصت

تل ياااتااا تيلاحااّتو هلاابه تتل يااا يتر لنااصت  تٌااا تت22 تر ياامتى االْت  اا تحاا وبتالا اابوقت ضهصاا  تااا يهقتتم يهاا تتق وب مااتتفاا

مة صتتة  تال ت اال ياتي اق ت لٗتوا تيلاحّترؤ لْت خ  تتوتإلٓ  ٌقيتالتيلاحّتراقألخ  تواا  ترقاشاا توتأل ابق تتاللاّت

بليااا ت وتر قكاا تالتتااااًو تكلاا تب  ت اؼقابااا توالتتلقومياا تياخلااار تكاااىت مااقترقاةااإىت وتو ااقتيت اهِااايتوتألنهااىتيوا ااار ت  اا تمهاااقػّتر

ت ا     1

وحتصت ذ تٓهتت تلقػىتمامتم يها تتق وب ماتت  تماقتيلامنا تادخظاو تتبهاا ت ن،لا تٌاوت حور مايتاشاا ت ن،لا تإاىت يظاقت

اااااتتو حاااا توتِااااا ي تتااو راااا ت ض ي  اااا تراق وب ماااااتتألمااااكتي ااااا تكلاااا ت تخظااااو تت، يااااامتبو  يتر قكااااقيت ُلاااااي تو ضوز مهاااا  فاااا تُو

ٖقاليتٓبر تخق ذت ن،ق٘ت تخظ ل1ت تالارقرقيتاد، يمترقااق  تٌهقْت ل

الا االْتٌهااقْتم ااٖيتتمؼاا و تماا بًت را ااق  تورااااٗتُ هااقترٌاااات االٗت اللااو ت ا  قطااي ترحقمو اا تتتالٓاـااقؾرقاوةااب ت

ش تتتٌقطايتراار تىت بلااعتت ٓاـاقؾ اقتاةتم ااقتمةاا تفاا ت اي لتو ااي لتوثقمو ا ت رااىت الي ق ت ا وب ناايتٓ اقت  ت اهااقستفا تكااً 

قت يااتت نخاا بتاٖاايتمااقبةترقااااق  تهاا تأمااو تب خلياا توتمحااىتماا رٌ  ااا تياائبلتضةااقالاااهقتومحااىتنل اايترقااُو ىُةااق تتوتٌ بااىت خاا تٌو

قترقالواا ت ت  تم ضاا  ت ت، ياامتمااقت  اااؼلهقتوإااىتفاا ت ادخـاا ت تخق اا  تأياابحتتبلااعت اِاا    يتاياا  ٌ  ااّت مٖااق تومحااق٘و ًو

تل يااااتتؼقااا ت  تتااا  سترقالواا ت ال ريااا تكلااا تمةاااو ت و ااا ترااقْتكل اااقت  تمصاااررتت1.ئ ةاا تماااواللتيو ااٍتاااا لت ال رياا تفااا تتم

تٌقتكت اٌئ تمِبل تكل ت ضو بترقالو ت اٌ نةي تو الو تالام لرزي تف ت ضةاو ت ت،قما 1

ٔقماتتتااا ةت ت اّتت ضو ياٌقيت اتا تب  اهقتراكتمحاىتحيادت اتبقكاقتتl’ensemble nرقإلطقً ت  تب   ا ت ضاو بت الل يا تًو

1تتles relations binairesتR et Qا  ت تا  ت خً 

رقاوةب تاإليو الاتوالآاٌقالات اا تيتمىتأ قتاةتوىػ تأوالتمحىتم ر تمهـوم تتللي ي تربُلي تلق متالوقي تٓ اقت   ا ت  تت

ت004تاةتاشاااًت اةااه تٌااوت طاايٍتكلاا ت مااكتتوااهااو  تًِااؽترخصااوصتٌاااًت اهِؼاا تٌااوت  ت الاا بت نخصاايتكليااكترقاوةااب تاو ااق

  اااقذتفاا ت ضةاااو تالارااا  ثيتمااابوذتوتأ اااقذيىتفاا تت120أ اااقذتال ةاااو ت احااقمولتفاا ت االٕيكتتوت.00أ اااقذتألتًي ااقتم  وكااكت

خقياا تاحقمو اا ت ااؤٌيلياا تتاا تااا يهقتحااقاليت ااخي تٓحراارةتت.00مااابوذتثاا تت.32 ضةااو تىمق بوياا تألتتاا تتااو بلش تحةاا تآلاتاايت

ااٗتمةقا تتالاا هقْتحاقاليتت اقو يتماقترقأل و ذاحقَتٓو ت0.رار تتا يهقتحقاليتم طي ت ات تالتحيتاشقتوا يهقتم قٔيتٓحررةتٌو

ترقتخٓ  تالاماِقاي 1تتتحـى ه تف تالاُ مي توا تت02وت

ٔؤوالبتتقي  تو اتت إ ب  ت ياتت كااةت والبتر حيايت وااو ت ها  تٌهاقْت رخصوصتت ن،ق٘ت تخظ لتا يهقتك ةتحو ط ت

اايتمااىتم اااويترقضهااقػّترقلااو قيتت. وإااىت ضو يااٌقيتتخالااٍتوموكياا ت اةاإىتومااقتا اا تذاااٗتوؿاا ويتالارا قكياا تتخالااٍتٔو

 ت،بليا تياوبتالاااحااقَتبهقتاكت تخو طاا تو اورا تكليهااقتأ تمالاقػىتمامتٌاااًتىماو تر  وماا تال تٌهاقْت حا قرااقيتأحيقماقتوإااىت

تكلااا تتااا رررتٌقتاااكتىماااو تٓ اااقتأمهاااقت تماااقتحةااااهقتٌااااًت اةاااه ت  تمحاااق٘و مٕاااىتأ تملبااا ت هلااا تأمحاااىتالتمٌقطااايترااار ت اهاااقستومحاااق٘و

ٖقايٍتىش قصت ات تاش تىحِي توأُ مي توم   ا ت اـا ويت اصاخي تن، وكا تماىتملٌاقيتأيابحتتماآٔلا ت ّتت  اؼلبقيتًو

اايت ااه تتهااقُيتومااقترااقإ تأ تم   اا ت ض ااقٔيت اصااخ ت ضاللِاا تراابلعتى ااقتاةتٓ ااق تُ ي اا تتٓااااٗتٌهااقْتملٌااقيتر ياا ةتٔو

حصايتحاار تٓهااقتمِاو ترالياار تىػاا ت ضدخِا تحاا يحقتوتاا تمِاقشتماامتم  وكاا تماىتى ااقتاةترخصااوصتأ ااقذةتتلااقنيتمااىتماا ضت

ياللااااّتراصااااٌي ت ااااا  توتاااا تتٌظاااايلشقتفاااا ت خايااااق ت ضٖااااق توت ااااتتملقيهتهااااقتُاااا  ت والبتتقي اااا تكل ااااقتأمهااااقتالتنلااااقنيتمِااااصتفاااا ت ضااااو  بت
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الا ااقذتكلا تمئ ةاار توحتاصتاذ تحا تت  تُاق تربطاقً تت اقك تأوت اقكار تت اا    تكٕ تىُقاي تىخا  ت اتا تم ااويتً هاق

تمهؼِيااا ت تاائب تااااكتمقبيااقتتكل اااقتأ ت ض ااٖيت ضاااقبلتهرااارتو  بترقإلطااقً ت  ااا ت  تم يهاا تتق وب ماااتتتلباااصتاشااقتر يااامت اؼلبااقيترؼاااَ 

تو لي  1

ااّترقاوةااب تالهِاايت ض  ساا  تًشااوتمخصااصتاللااقا ت اِاا ولتوػلبااقيت ت،قملاا ت يااو الاتًشااوتم  ااٖيتيؼاا  تومحااىتنل اايتًو

 اـ ويت ضاقح لتأ   تأ تألررتا  تمةؤا تتاللّتر  خليقيت ضئ ةاقيتر اقت  تت ن،لا تيااًو تكلا تياش  جتلا تحباا تااوتُاق ت

بها ت ال يتتأثهقالات الؼيت اصيٌي تت، يمت ضئ ةقيت االلي ي تٓ قتحصيتف تثقمو  ت اي لت و اي لتون إٌ  تكلا ت ال ايت

ٖق ٔق تيها ترقا ٔقمتت إو تًظيح تكل تمةاو ت ُلي توما نصت  تيٕو تٌا ت ال ايتكلا ت االت  ث تاوالتاؼٍتهللاتوالتنلل تو

ٓ قت مكتُ هاقتروارمي تتمةاو تر يمت ضئ ةقيت االلي ي تال  يه تو ات تملوبتاشقت اٌظيتف تتخ ذتىػ ت ات تيٌاخ تبهقتحقايق1

تاا مي ت ابااق ت ا ت ناا  تو اظااقيتألااوق٘تأخاا  توإااىتالراا تبلااعت ضئ ةااقيتخقياا تب خلياا تتمئ ةاا ت ت ت ااقم تو ااويت

ي تىشا،ق تكاىتامىت ضةقك  يتال ت ايا ت او حا ةتالتتصاٌّتو  ا تأ تماو  ت الهقيا تاشقتاكت ضئ ةاقيت اتا تفا تحقرا تا ا تت ا

تمىتٌا ت ضهبر ت1ػ  ّتح ليتتؼوكي تتيو التًقاةي ت ضةت ق ت ضٖلٍترقضةاوبقتب ت قتمةا ي تاؼلبقتهقتو لًٕ 

ٔق تٌهاقْت تٌاقَتكلا تأمنا ت اؤُو ترا اق ةتاشاقت رقاوةب تاا خيت اةي ةت اهقتب تٌ  ةتبمب تًي قتيخصتم    تروتق  قاتت

اااق تػلااابٕ تياللاااّتراااقاؼ  ّتواااا ت ننااا  توإاااىتذااااٗتفااا تحااار تبلاااعت االاااقايّتتاللاااّت وذااااٗتتخظاااو تن اااقغتأك تاااكت ضئ ةااا تٔو

٘ت مقتمِو تركتٌوتاك  بتالاكا اقب يتتا تياؤتيتبلا تذااٗت ت بارةتالبهاقالاتتربلعت ضئ ةقيتكل ت نهقتت ٖيتخؼ  تكل ت االمياتوأو

حااار تياضااارت ماااكتم اااٖيتخؼااا ت تكلااا ت االميااااتياااا تاهاااالَت ضئ ةااا تتوكااا  ت اتةااا،ييتً هاااقتراااقضؼلّتٓو حاااق٘تم   ااا تر قكاااا ت

اشااا تماااىتبلاااعتت وماااقمر ت اتااا تأيااابحتتتت اااٖيتخؼااا  تتتكلااا ت االميااااتوبلااا ت  اااق ةت اتااا تُقماااتتبهاااقت اد،هااا تتااا تاهلُشاااقتومهحااات

ٖق تكل تأنهقت ٌقم تف تحّت اال يااتو ٖق تاالُ ه ت ا  وستكل قتأ تٌهقْتبلعت االليِقيتكل ت ض الا ااقذتتوإاىتت نخةهر تم

اقتت  ا قتم ر ت اوطلي ت اةلي  ترقااق  تًي اقتيخاصتاحا  تتم   ا ترحا ت ضلا يقيت ابّت  ت اـ ويتمقتنل يتذاٗتًِؽتمُئ

تل يااتفا ت اصاٍتتا تٌهاقْتت42تتمدخ تتتوالتتةا   تٌاا تالام اق تال ت الا بت ااالتالتيالا  تل حتتأ تط و ةتٌا ت اح تا ة

ٔقمااااتتٌهااااقْتٓحقًاااا توت تاذ ت يااااا تت تيبهااااقتتطاااا ىتت ٓاـااااقؾأُةااااق تًق هاااا تر    اااا ترااااىت اااالي لتوتي اااا تأ تيٕااااو ت ضباااار تملِاااا٘و

ٔقمااتتتحااايت ض تباا ت ا  بلاا تثاا ت تاا تااوااقالات ضاا   ستىخاا  تمنهااقتم   اا تت ضاا   ست اتاا ت اااح تتكل ااقتأ تم   اا تااا ت ضلاا يقيت

    بةترؤوالبتتقي  توآل تم    ترللباقست ابت ت ضاو را ةتبةاي لتاكل٘ت اٌقس  توم    ت اةقُي ت تخ   الات ضاو ر ةترح ت 

 بح ق تمبرم  تمىتط ىتىواو قي1ت

هااقتألاررتا اا ت اِاا   ترخصاوصتم   اا تاا ت ضلاا يقيتاذ تاا تيحاا تتألتؿاا يتمدارت وتػااق ةت ااالت اايوررت ضِاا  ترؤٓ لا كتٌو

 اااو   ت اةااي تحصااقبتياا  تُاا   تراؤٌياايت ضئ ةااقيت ضاللِاا ترااقاإو ىت ض اا تكل ااقت مااكتٔااق ت اا ا تتؤٌياايتمئ ةااار تر  يهاا ت

تق وب ماااتتوتمئ ةاااار تر  يهااا تتام اااتتوإاااىتاااا تياااا تتحو ااايتالاكا اااقبتالبهاااقالاتال تالاكا اااقبت ضاااق  تهرااارتٔاااقف توتااا تتحو لاااكتاا شرااازت

امترقألوبيا تًةا ا تتويرارت اِا   تٔاقملتحتاصتوااوت ابّت ا تٓااٗتمٌ ت اش   الاترقاوةب تاهقتمحاىت ذ تتبار ت  تٌهاقْتمئ ةا تتا ُو

ت  تو ًِتتمةبِقتكل تألت م ق تًقاظ و  قيتاشقتأواو  تكل تيلي ت ُلي 1

هقْتمحايت م لرازلتمٌاقبًت ماكتي ٕهاٗت خاات رقاوةب تالةي  ٔقمتتكل تيو  تٌو يتورخصوصتم  خلاكت مصؼٌىت ضأو

ااعتلاا ركتًاالت االؼ تاااٗتكليااكتواشااا تًااقضهبجتم اااق توإههااقتمحااىتأ اااقذلت ت،لياايتمواِاا تٓحراار ت  تخصاق تكلاا ت ضااقالاتوإااىتاذ تً 
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شا اار ترو ااقتيت ااو ياايتالارا ااق  تتفاا تحاار تتىلاايقالاتونهااا ترؤتٌااكتىلاايقالاتمااىتخاال٘تمااقتيِااق٘تمااىتػاا يتأشاا قصتٌلمياار تم

ر تتد،ىت ات تت اويتممتبو ت اؼبمتً هقا يهقتمٌٕ  ىتوكبقُ ةتًشقتكت ا ا ت حا ت الاقً  أمقستمٌت ر تتقبلر تاو   ةت االلي تٌو

ترقن،قا ت االلي ي  ت1رقت بقيقتورقاِؼققتو ضنهقذتيِاض  ت اا   تكليكتكل قت مكتالتتهِصكتمِقتصتوإنهقتت ْ 

ماااىتبلااا ت يااا   ت ضِااا  ت ااااو   لتتااا تت...ي اااقتيخاااصتاكاااقبةت اا ااا  ستًشاااوتم اااٖيتٓبرااارتوكاااو صتمحاااىتاااا يهقتماااآ ةتًت

ٔق تفا تت40. ي   تمآ ةت رِايتكلا تماقتٌاوتتتت...ا تتؤتيتترقت، ي ت و تكقميت اةىتم بتكتل ئقتمقتًِؽلتوإىت ابه ت االت

وت االت  اٌقب تم ةتالتي ٕىت  تمةااٌت40.كليكتف ت ابه ت اقتم اقا تب خايت ضئ ةاقيتوكها مقتتتخايتٌو ي تما ةتثقميا ترقكابقٌ 

راااقن،ل تتوالتتحوااار تُااا    يت ن،لااا تر لناااصت ماااكتتخلااا تكاااىت اصاااررو ةت ب   ااا توماااقتٌاااوتمالاااق يتكلياااكتاب   اااقتًقض ي  ااا ترقكاباااق ت

ٔقتوتم ل تب خيتت ضئ ة ته تمىتياخات اِ   ترقإل رققتو بويكتكل تمِومقيتمىتخل٘تتصويٍتٌئالالاتت اا لمياتمِؼ تو الو

مو ؿبا لتورقاااق  تيبا أت ابادتكلا تحةا ت ضِقكا ت ا اقه ةتوإاىتٌهاقْت اابلعتالتياا تُبواشاقتكل اقت  تبلاعتتأواياقالات االميااات

تكل تلشقبةت اتةا،ييتألرهاقته تتوتةا،ييتأماقتفا ت االلاي ت ت صو ا  تور اقت ماكت ايئذلت يد،ئو تا  ت  ال ق٘ت تخييتادخص٘و

قت  اا ت ض ي  اا ت وت ضهاخباار تو حا ااو تكلاا ت ب  ةتالاا  تُبااواش تكٕاا ت مااكتاااوتًيااكتمِقكاا تلااقه ةتتاااق تيااا تُبواااكتًااو  ت وتيد،اا

اّتمِوماقيت ٓثارتماىتذااٗت تخااايت ض ي  ا ت ُلي يا تاورريا تو اإاو ىتراق وب ماتتتأيا  يتُا   تكاا  ت اشا تً يا ت اتةا،ييتًو

ترقااللي ت ت صو   1تتاكقبةت االميات ضٌصواو تمىت االلي ت ال وميتبل ت ااحقُش ت

هقْت هقْتمىتيئ  ٌقتٌو رقاوةب تااللي ت ضو بت الل ي ترقالو ت اٌ نةي تً  تمىتخيق  يت اوػىتٌهقْتمىتيواِ ٌقتٌو

ًااايٕ ت ماااا توأهلااابٕ تب سترلواااقيتمابورااا تواااا تيؼااا  تألتم اااٖيتواااا تيٕاااىتٌهاااقْتماااىتتالاماااىتطااا توإاااىت ماااقتحةاااب ت   ت الاااا 

هقت ت يااق تتًقمااقتٓهااتت ب سترقا لواا تالا اابقمي تورِاا  ةتُااقب تبلاا ت  ااوررققتىُااقاي ت اصااخ  و  تب  ااتترقالواا ت اٌ نةااي تم ااقٓ 

أيىت ض ٖيتريت الٕ تٌهقْتا  بةتلًقالو ت ال ري تتبِىتاواهقتى تو ااؤمق بوي تتظيت يظقتالاما قالاتاشا ت ابل توإىتالر تمىت

تاهقتم قاليت ال يتو ا ويتتو  ٔقمتتت ق ةت وتم قاليتأخ  1تتتللي ت الوقيتىرهاي ت ات ت اخ٘و تضلقمليتممتىرقم ت و الات

تت ر اااااكتمااااىت الواااا تالام لرزياااا تا اااا ت الواااا ت اٌ نةااااي ت ااااوار تومااااىت  إاااااق ت ض  ساااا  لت إاااااق تت ماااااقذت الل اااا تمةاااااوَ 

ت ااااه تًاااابذ تأتيحااااتتاهااااقتً ياااا ت اا اااا  ستبهاااااًت الوااااقيتٔلشااااقتً اااا ت راااااتاهااااقتوألرهااااقالاترلاااا مقتتبو تت.. اٌ نةااااي تالل رياااا ت  ااؼااااَ 

ادخيخيقيتأمقتأتح تتكىتم    تمو ػه تتواجت اِي تتخ ذتأًو ذتمال بةتاوقيتمال بةتملق يتمالا بةتت ال تفا ت ضلاق يت

محااىت ااقرِقتٔااق ت نةااق تمو ااو  تحاار تتهقُ ااكت ااو الاتكلاا تمةاااو ت ا اال ت وت ا و ياا ت وتفاا ت ا  قطاايقيتيا ااقو تملااٗتآلا ت

تحر تتح تت ح تمقتت  ًتتاكتتوركتو ح 1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ. ....................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ  

ٖقت ت الاق تًلالتتٌاا ت ضوطاوقتت ضاللاّتراقااللي تًشاوتموطاوقت لٕ  ت اةي ت ض ي ت ُلي  تو اةي ت ال ي تو اةي ت ا

تو ابحاادتكلاا تبلااعتتىمااو ت لااقتٗتومشاا تيِاضاا  تكِاا تم  وكاا تمااىت ت،لةااقيتوأثق تهااقتاشااا ت ضوطااوقتتتٌااوتمااىترااق ت اااا  ٘و

هاااقتأ  ااا  تأ تألاااررتاااابلعتىماااو ترقُاظاااق ترقاوةاااب تاٖليااا ت ا ااا بل تًاااقن،ل ت اتااا تي ٕاااىتملقت،تهاااقتكلااا ت اصااالي تت نخلااا تٌو

و اةااقٓه تت اا تكلاا تٌااا ت ضٕتةاا تو ن،لاا ت كاا تم اا وقت اؼ  ااّتفاا تاػااق تيااٌِ تىلااوق٘تتو ااااا ةتخاال٘ت ا ااش ت ت،ااق لت

اااٗت اةات422و اٖلٍتمبلىت ٖقتا ت الاق تاد،قملا تٓو ي ت ال يا تمليو توذاٗترحظو ت اةي تك ي تٔلي ت ا  بل تو اةي ت ا

تك  تحل تو اةي ت ت  ت ت،قمل توبلعت اةقبةتمىت اٖلي 1تت
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رقاوةب تالح ت ت،قما توف تح يخهقتممت اةي تك  تحيل تك ي تٔلي تتت تتاحقػاكتكل قت مكتت تت ضصقبُ تكل تٓهاقشت

لاااا تأ طااااي ت ااااااح ليت ت ااااقصتربحاااا  تت احاااا ت ت،ااااقما تبةااااؼق ت ض يهاااا تفاااا تاحاااا  تبو  يت ن،لاااا تتو اااابّت  تتاااا تتٌو ااااتترِ

ت رىتٌاًت ض يه تواكتت  ر تف تٌا ت ضي   تاالتأ ت اح ىت نخا بتااكتماىتػا يتت،ها ت ااِاو  تاا ت اٌقت ةت ح ت ت و صترقكابقً 

ي طايكتور ااقتأ تٌهااقْت  ضتفا تملااٗت ت،قملاا تٓ ااقتراقالاتكلاا تاةااق ت اةااي ت ال يا تاذ تتاا تحاايت ض ااٖيتو اويتيااا تاكاال تكااىت

تما ت االت  هق  ت ضهؼِ 1 اصٌِ ت ت قي تربح  تت اح ت ت،ق

رخصاااوصتٔليااا ت ا ااا بل تأكااا يت ت، قكااا تم ااا وقت اؼ  ِااا تفااا تاػاااق تياااٌِ توتااا تت لاااينهقترحظاااو ت اةاااي ةت ااااو   ةت

تر يل تمصل 1

ٖق٘توملقت،اا ت ااهِاايت ت ااقصتاؼلباا ت ت،ااقملير ت رقاوةااب تاهِاايت ال ااوميتًقاةاالؼقيت نخلياا تتل اايترقٌاا ةتتخاايت لاا

هقْتو االلي ت ااؤٌيل تومةاو قيتأخ   بامتمحاقو تفا تٌاا ت ػاق تتت3  تت اةي ت ض ي ت ُلي  تًللتم ٖيت اهِيتٌوتحقييتٌو

حقًليتخصصهقٌقتتالهِيت ض  س  تمىت اةقتِر تو اصيقم تم  وك تمىتالا قستف تاػق تلا  ٓ تونةاقٌ تفا تت.ٓااٗتا يهقت

ا اا   تراخصااايصتبلاااعت تخااقًليتىخااا  تتخااايتمحق راا ت اشاااا ت ض  سااا  تٓااااٗتتورشهاااقترؼلبهاااقتال بااقب ةت اوػهيااا تالاه يااا ت ا

م ٖيتابلعتىحيقالات اشقم ي تٓ و  تم يتو ٓو  ي تتوأيتتُق  توت اا   مي تً  ٖيت اهِيت ض  س  تماق  ٘تمؼ وحاقتوإاىت

ٔق تٌهقْتًي قتألق تاكت اةي ت ض ي ترخصوصتا تكو وبيتو ضل يقيت ويتيحيت ض ٖيتنةايق1ت تاذ ت

ٔقمااااتتكلاااا تمةاااااو ت اهـقًاااا ت وت ن،ااااق٘تىخظاااا ت وت اتهيئاااا ت القماااا تال ئ ةاااا ت وتًي ااااقتيخااااصتخاااا مقيت اِاااا  ت ااااو  الات

ت نخيؼ تبهقت

ًق تر يمت اةقبةتم ي لت ضئ ةقيت االلي ي تر   بت تصاقاش ترقاةاي ت ضةت اق ت ضٖلاٍتترقضةااوبقتت ت، اق  تًقماكت

فاا تتؤٌيايت ضئ ةااقيت االلي ياا تتوحتااصتتتيلبا تر ياامتػلبااقته توخصوياقتكهاا ت ًااااق ت ضو ا ت ا   ساا  تن اااويتكلاا تُا  تو ااقَ

تف تاػق تتيو التتورحظو ت اةلؼقيتو ت، قك تحقط ةترِوةتف تتحِيّتٌا ت اش يت1

تفااا ت الِاااقالا يتىخااا  تواااا يهقتت اااات اإاااو ىت ض ااا ت ااااالتألاااق تتااااكت اةاااي تت ضةت اااق تٓاااااٗت اااويتنةاحظاااً  رقاوةاااب تضٓ 

ٔقماتتٌهاقْتمو ًِا تمب تيا تماىتتم ق تربم  وقتتحتتال  يت اةي ت القميت االتألق تتاكت تٕو ىتخصويقتف تم ق٘ت ابهقالاتو

تػ يت ت، قك تكل تتخصيصترِل تأ طي تر قم ت اٖلي تتالحاظق تٌا ت ض  وق1ت

م  وكاااا تمااااىت ااوياااايقيتتاااا تتةاااا،يلشقتور ياااامتماااا  خليت اةااااقبةت تخقطاااا  ىتو ضاااائػ  ىت اااااايىت ػاااا و تٌااااا ت الِااااقالات

  ذتم  وكا تماىت ااويايقيتماىتٌااًت ضا  خليتضلقت،ا تماقتي ٕاىتملقت،ااكتمحلياقتورقااوةيّتمامت ض ي  ا ت اويتياا ت  ااخ

تراوةيّتممت ضصقترت ت ق ري ت1

تػقُاهاقتالتي ٕههاقتملقت،تهاقتإاىتىماو ت اتا تتاللاّت ااؤٌيايت ضئ ةاقيت وتترقالٓاـاقؾأمقتًي قتيخصت ضهقهجتً  تًَو

تئ ةقيتضهقُ  تمحيتٌاًتىمو ت ات تي ٕىتملقت،تهق1مقتياللّترقض  ًّتومقتأ   تتٌليلكتٌوتم قا تت رررت ض

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

ت ض  ساا  ت بلاا  الاصااو تتًا ااتت ضصااقبُ تت0202-02.2ذاااٗتكاا ضت اةااي ت ااا ت  تمِاا  ت اهِؼاا ت ضاللِاا ترقااا خ٘و

 ربر ققت اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى1
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ِمزر اٌّدٍض 

 اٌدّبػٟ

 93/9103 ػذد

 .2020-2019الذخُع المذسعٓ 

تىو ااا لتوخااال٘ت ت،لةااا ت اللهيااا ت02.2تأٓااااور القبيااا تا اااش ت ن،لااا ت ت، اااق  تض يهااا تتق وب ماااتت ن،ا ااامترقاااا و ةت تا 

 02.21أٓاور ت 20راق     ضهلِ ة

ااا تتوتؼبيِاااقتضِاظااايقيت اِاااقمو ت ااهـي ااا  الهِؼااا ت ضاللِااا تت ضاللاااّترقت، قكاااقيلتوبلااا تب   ااا ت ن،لااا ت4..-3.ُ 

ت ض  س  تر تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ يوبل ت اد،والات   تك لي ت ااصو تت اللن لتحيدتتل02021-02.2قا خ٘و

 11111111111111111111111111111111111:كظو 1 11111111118.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق111111111111181ت.11.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 1كظو 11111111111118ت..ىكظقالات ضو ًِيااااىت:111111111111111111111111111111111ك بت 
 :ُٚ٘ اٌظبدح

 دمحم احسان ابراهيم الفقير نجيب األمين الزهراء رحمون  إسماعيل الحريري 

 نور الدين صادق عبد الرحيم كشول حميد جعفر دمحم أمهرسي حسن بوعلوشي
  عمر سمح هللا عمر فوزي  رشيد فنان سعيد بكريم
  مصطفى المتوكل مصطفى الشاطر رشيد اربيب الزهراء ذنبي

 111111111111111111111111111111111111111:1111الت ح 1111111111111111111111ك بتىكظقالات ا  ًظر ت. 

  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:1111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 ٍٟــِب ٠ زرــ٠م

تركلاا تمِاا  ت اهِؼاا ت ضاللِاا تتربر ااققتأكظااقتكت تخقطاا  ىيااقبَت ن،لاا ت ت، ااق  تض يهاا تتق وب مااتت قااا خ٘و

ت1ت خليتوتمِورحقيت اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ىتتالاكابق تممت ااؤٓي تكل تىخاتبلر تت0202ت-02.2 ض  س  ت

يمت ت  ت ن،ل ت ت، ق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٔقت ت ن،ل ت ت، ق  تتتتتتُو يمت تتُو

ت لي تًهق تتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتت

ت
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 :اٌثبٌثخإٌمطخ 
 أزخبة ِٕزذثٟ خّبػخ ربرٚدأذ فٟ ِدّٛػخ اٌدّبػبد اٌززاث١خ 

 ربرٚدأذ" اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ" اٌزبثؼخ إلل١ٍُ 

ٌاًت اهِؼا تأيظاقتأحيلاتتكلا ت ت، قكا تماىتف تمةتهيتٌاًت اهِؼ تأحقغت اةي ت ا ت  ت اةقبةتأكظقالات ن،ل تأ ت

ػا يت اةالؼقيت نخلياا لتر    ال تمااىت اةاي تكقمايتاُلااي تتق وب ماتتا اا ت اةاقبةت ابقلاو يتورِاا   تماىتو  اا ت ا  خليا تراااق   ت

اااااّتمةاااااقٌ  تٔااااايتر قكااااا لتً ةاااااقٌ  تاُلاااااي تت21/02.2/.0 ات ااااإييتم  وكااااا ت ت، قكاااااقيلتو اتااااا تتٕاااااو ت اا حيليااااا تً هاااااقتًو

تبٌ  تاٖيتر قك لتوك بت ضها رر لتثلث تاٖيتر قك 1ت20.000,00ت تتق وب متتوأوالبتتقي  تتِ  ت تتق وب متتور قك

لتو اااالت ماااا  تًياااكتٔاايتماااىت اةاااي تكبااا ت02.1أٓااااور تت22ورقااااق  تورِاااوةت اِاااقمو تًِاا تأاعااا ت ضِااا  ت اةااقرّت ضااائ رترااااات

تيتت ا  ميتو اةي ت تأمش س  1أ تخٌيفت

 ااصااو تتك لياا تتوتلتورقااااق  ت ااهٌااترااق ت اورلاايات خاا  ىأكظااقالاتثلثاا توبلاا تااوااقالاتٌااا ت ضِاا  ت ااهٕو تأمااق ت ماخااق ت

متىي ل1تا  تٕو ترً 

 ٘ت ت1ت:ت اةي ت تأمش س  ت اورلياتىو

 ت1ت:ت اةي ت ر  ٌي ت اٌِررت اورليات احقني

 ٘تت اورليات احقاد  1ت:ت اةي تكب ت ا حي تٓ و

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

بلاا تذاااٗتكاا ضت اةااي ت ااا ت  تمِاا  ت اهِؼاا ت ضاللِاا ترقماخااق ت اةااقبةت:ت تأمش ساا  تلت راا  ٌي ت اٌِراارلتكباا ت

تمهاااا بيتر قكااا تتق وب ماااتتفااا تم  وكااا ت ت، قكاااقيت اور ريااا ت"ت نخقًـااا تكلااا ت اب ئااا "ت ااقبلااا تإلُلاااي ت  اااا حي تٓ ااا٘و

ت تخقط  ىتق وب متتالاصو تتًا تت ضصقبُ تربر ققت اةقبةتأكظقالات ن،ل ت 
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 ِمزر اٌّدٍض اٌدّبػٟ

 01/9103 ػذد

أزخبة ِٕزذثٟ خّبػخ ربرٚدأذ فٟ ِدّٛػخ اٌدّبػبد اٌززاث١خ " 

ترٚدأذاٌّسبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ" اٌزبثؼخ إلل١ٍُ رب

تىو ااا لتوخااال٘ت ت،لةااا ت اللهيااا ت02.2تأٓااااور تالقبيااا تا اااش ت ن،لااا ت ت، اااق  تض يهااا تتق وب ماااتت ن،ا ااامترقاااا و ةت تا 

 02.21تأٓاور ت20 ضهلِ ةتراق   

اااا تتوتؼبيِااااقتضِاظاااايقيت اِااااقمو ت ااهـي اااا  الهِؼاااا ت ضاللِاااا تت ضاللااااّترقت، قكااااقيلتوبلاااا تب   اااا ت ن،لاااا تت4..-3.ُ 

 قماخق تمها بيتر قك تتق وب متتف تم  وك ت ت، قكقيت اور ري ت"ت نخقًـ تكل ت اب ئ "ت ااقبل تإلُلي تتق وب مت1ر
تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ يوبل ت اد،والات   تك لي ت ااصو تت اللن لتحيدت

 11111111111111111111111111111111111:كظو 1..11111.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1..11.111111.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 1كظو ..1111111..:111111111111111111111111111111111ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 
 :ُٚ٘ اٌظبدح

 ابراهيم الفقير عمر فوزي  فنانرشيد  الزهراء رحمون  إسماعيل الحريري 

 عبد الرحيم كشول مصطفى الشاطر رشيد اربيب دمحم أمهرسي حسن بوعلوشي
     سعيد بكريم

 1111الت ح 111111111111111111111111111111111111111:1111111111111111111111ك بتىكظقالات ا  ًظر ت. 

  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:1111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

ت ماخاااااااااااااق ت اةاااااااااااااقبة:كلااااااااااااا تتربر اااااااااااااققتأكظاااااااااااااقتكت تخقطااااااااااااا  ىياااااااااااااقبَت ن،لااااااااااااا ت ت، اااااااااااااق  تض يهااااااااااااا تتق وب ماااااااااااااتت

٘تت تأمش سااااا  لت رااااا  ٌي ت اٌِرااااارلت تمهااااااا بيتر قكااااا تتق وب ماااااتتفاااااا تم  وكااااا ت ت، قكاااااقيت اور رياااااا تكباااااا ت اااااا حي تٓ اااااو

ت"ت نخقًـ تكل ت اب ئ "ت ااقبل تإلُلي تتق وب مت1ت

يمت ت  ت ن،ل ت ت، ق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٔقت ت ن،ل ت ت، ق  تتتتتتُو يمت تتُو

تًهق  لي تتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتت

ت

ت

ت
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 :اٌزاثؼخإٌمطخ 

ٓ خّبػخ ربرٚدأذ ـاٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ فظخ ارفبل١خ شزاوخ ث١

ٚخّؼ١خ شجبة اٌز١ّٕخ ٌألػّبي االخزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌز٠بػ١خ اٌجٛرح 

ٌزذث١ز زبفٍخ إٌمً اٌّذرطٟ اٌّمزٕبح فٟ ئؽبر ثزٔبِح ِسبرثخ اإللظبء 

 االخزّبػٟ ثبٌٛطؾ اٌسؼزٞ.

ت ضوطوق1ف تمةتهيت تٌاًت اهِؼ تأكؼىت اةي ت ا ت  ت اٖل  تالةي ةت اٌا  الات ح و تااِ ي تك ضتح٘و

 إٌبئجخ اٌظبدطخ ٌٍزئ١ض. ............................................. اٌش٘زاء رزّْٛ

رقاوةاب تالهِؼا ت ضاللِاا ترٌةا ت تٌقُياا تلا  ٓ تتراار تر قكا تتق وب ماتتور لياا تلابق ت ااه ياا تاوك اق٘تالارا قكياا ت

اااا رررتحقًلاا تت02.0 اتاا ت اابّتال  لاا ت  تيااقبَتكل هااقترقااا و ةت القبياا تا ااش تًبر ياا تو احِقًياا تو ا  قطااي ترحاا ت ابااو ةتلتوت

 اهِااايت ض  سااا  ت ضِاهاااقةتفاااا تاػاااق تر ماااقمجتمحق رااا ت ُصااااقالاتالارا اااق  ترقاو اااؽت تخظااا لتفاااا تاػاااق ت ضباااقب ةت اوػهيااا تالاه ياااا ت

ااٗتخاالت٘تالارا قكااقيتت ا و  اا ت اتاا ت اا اا   تلومـاا  تإااو تٌاااًت ت، لياا ت ا اا  ٕ تر اا يتأن ااؼتهقتتوأرلوااتت ت، قكاا تراا

 1تهـ شقت ضصدخ ت ضاتبل تتاةررت القبلتادخقًليتًِ تُ  يت ت، قك تًة تالاتٌقُي ت ات تت تكِ ٌقتممتٌاًت ت، لي 

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

رقا    اا تو ضصااقبُ تكلاا تًةاا ت تٌقُياا تلاا  ٓ تراار ت اهِؼاا ت ضاللِاا تتبلاا تذاااٗتكاا ضت اةااي ت ااا ت  تمِاا  ت

تق وب ماااتتور ليااا تلااابق ت ااه يااا تاوك اااق٘تالارا قكيااا تو احِقًيااا تو ا  قطاااي ت اباااو ةتااااا رررتحقًلااا ت اهِااايتر قكااا ت

تتر اققبرالاصاو تتًا اتت ضصاقبُ تت ض  س  ت ضِاهقةتف تاػق تر مقمجتمحق را ت ُصاقالاتالارا اق  ترقاو اؽت تخظا لت

ت1اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى 

ت  



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

56 

ِمزر اٌّدٍض 

 اٌدّبػٟ

 00/9103 ػذد

ٓ خّبػخ ربرٚدأذ ـاٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ فظخ ارفبل١خ شزاوخ ث١

ٚخّؼ١خ شجبة اٌز١ّٕخ ٌألػّبي االخزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌز٠بػ١خ اٌجٛرح 

ٌزذث١ز زبفٍخ إٌمً اٌّذرطٟ اٌّمزٕبح فٟ ئؽبر ثزٔبِح ِسبرثخ اإللظبء 

 االخزّبػٟ ثبٌٛطؾ اٌسؼزٞ.

تىو ااا لتوخاال٘ت ت،لةاا ت اللهياا ت02.2تأٓاااور تالقبياا تا ااش تتت ن،ا اامترقااا و ةت  ن،لاا ت ت، ااق  تض يهاا تتق وب مااتا 

 02.21تأٓاور ت20 ضهلِ ةتراق   ت

اااا تتوتؼبيِااااقتضِاظاااايقيت اِااااقمو ت ااهـي اااا  ت ضاللااااّترقت، قكااااقيلتوبلاااا تب   اااا ت ن،لاااا تالهِؼاااا ت ضاللِاااا تت4..-3.ُ 

تق وب ماااااتتور لياااااا تلاااااابق ت ااه يااااا تاوك ااااااق٘تالارا قكياااااا تقا    ااااا تو ضصااااااقبُ تكلااااا تًةاااااا ت تٌقُياااااا تلااااا  ٓ تراااااار تر قكاااااا تر

و احِقًياااا تو ا  قطااااي ت ابااااو ةتاااااا رررتحقًلاااا ت اهِاااايت ض  ساااا  ت ضِاهااااقةتفاااا تاػااااق تر مااااقمجتمحق راااا ت ُصااااقالاتالارا ااااق  ترقاو ااااؽت

 ك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ يوبل ت اد،والات   تك لي ت ااصو تت اللن لتحيدتت تخظ ل1

 كظو 1 11111111.0ت.ط  اااىت:11111111111111111111111111111111111ك بتىكظقالات تخق 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1ت11.11111111111.0.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 111111111111111111111111111111111:كظو 1 11111111111.0..ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 

 :ُٚ٘ اٌظبدح

 مصطفى الشاطر رشيد اربيب الزهراء رحمون  إسماعيل الحريري 

 ابراهيم الفقير نجيب األمين دمحم أمهرسي حسن بوعلوشي
 عبد الرحيم كشول عمر فوزي  فنانرشيد  سعيد بكريم

 

 11111الت ح 11111111111111111111111111111111111111:11111111111111تتك بتىكظقالات ا  ًظر ت. 

 111111111111111111الت ح 1111111111111111111111111:11111111111111تك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تتت. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

رقا    ا تو ضصاقبُ تكلا تمِا  ت اهِؼا ت ضاللِا تتكلا تربر اققتأكظاقتكت تخقطا  ىيقبَت ن،لا ت ت، اق  تض يها تتق وب ماتت

تق وب مااتتور ليا تلابق ت ااه يا تاوك اق٘تالارا قكياا تو احِقًيا تو ا  قطاي ت اباو ةتااا رررتحقًلاا تًةا ت تٌقُيا تلا  ٓ ترار تر قكا ت

ت اهِيت ض  س  ت ضِاهقةتف تاػق تر مقمجتمحق ر ت ُصقالاتالارا ق  ترقاو ؽت تخظ ل1

يمت ت  ت ن،ل         ٔقت ت ن،ل ت ت، ق  تتُو يمتت ت ت، ق  تتُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتتتتتتت
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 :اٌخبِظخإٌمطخ 

اٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِشزٚع ارفبل١خ شزاوخ ِٓ أخً رذث١ز ٚرظ١١ز 

 إٌظزٓ خّبػخ ربرٚدأذ ٚخّؼ١خ ـث١اٌجٛرح زبفٍخ إٌمً اٌّذرطٟ ثسٟ 

ت ضوطوق1ف تمةتهيتٌاًت اهِؼ تأكؼىت اةي ت ا ت  ت اٖل  تالةي ةت اٌا  الات ح و ت تااِ ي تك ضتح٘و

 إٌبئجخ اٌظبدطخ ٌٍزئ١ض. ............................................. اٌش٘زاء رزّْٛ

تللٕ  ت اةي ت ا ت  

رقاوةاب تاشاااًت اهِؼا تًِاا تُا  ت ن،لاا تبلا تًةاا تالاتٌقُياا تىو ا تتمااىتأرايتتاا رررت اهِايت ض  ساا  ت  تاؤيت ت، قكاا تفاا ت

مااىت ااهِاايتال ئ ةااقيت االلي ياا تفاا تر  ياا تاػااق ت تٌقُياا تلاا  ٓ تتكِاا ت تٌقُياا تماامتر لياا ت اهصاا تمااىت راايتت ٕاار ت االميااات

ت ضو  تت ا   س  تمٌ تالاتٌقُي ت ات ت بّتأ تكِ يتممتر يمت ت، ليقيت ض ً  تكل تت رررت اهِيت ض  س  ت1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ ......................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

الاتٌقُياااا تًااااق تياااايقهتهقت ااااتبِىتكلاااا تمااااقتهاااا تكليااااكتًِااااؽتتاااا تًةاااا شقتماااامتر لياااا تلاااابق تت ااه ياااا تاوك ااااق٘تتاًرقاوةااااب تاشاااا

تكل تمقتي   1تالارا قكي تو احِقًي تو ا  قطي ترح ت ابو ةتوتكِ ٌقتممتر لي ت اهص ترهٌ ت اح تاٖيتتةررتىمو ت

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

    اا تو ضصااقبُ تكلاا تم اا وقت تٌقُياا تلاا  ٓ تمااىتأراايتقار اهِؼاا ت ضاللِاا تتبلاا تذاااٗتكاا ضت اةااي ت ااا ت  تمِاا  ت

الاصاااو تتًا اااتت ضصااااقبُ تت اهصااا رااار تر قكااا تتق وب ماااتتور ليااا ت اباااو ةتتااا رررتوتةااايررتحقًلااا ت اهِااايت ض  سااا  ترحااا ت

 1اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى تتر ققبر

 

 

 

ت  
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ِمزر اٌّدٍض 

 اٌدّبػٟ

 09/9103 ػذد

ارفبل١خ شزاوخ ِٓ أخً رذث١ز ٚرظ١١ز زبفٍخ إٌمً  اٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ

 إٌظز.ٓ خّبػخ ربرٚدأذ ٚخّؼ١خ ـث١اٌجٛرح اٌّذرطٟ ثسٟ 

تىو ااا لتوخااال٘ت ت،لةااا ت اللهيااا ت02.2تأٓااااور القبيااا تا اااش ت ن،لااا ت ت، اااق  تض يهااا تتق وب ماااتت ن،ا ااامترقاااا و ةت تا 

 02.21تأٓاور ت20 ضهلِ ةتراق   ت

اااا تت اِااااقمو ت ااهـي اااا وتؼبيِااااقتضِاظاااايقيت ت ضاللااااّترقت، قكااااقيلتوبلاااا تب   اااا ت ن،لاااا تالهِؼاااا ت ضاللِاااا تت4..-3.ُ 

رااار تر قكااا ت اباااو ةتقا    ااا تو ضصاااقبُ تكلااا تم ااا وقت تٌقُيااا تلااا  ٓ تماااىتأرااايتتااا رررتوتةااايررتحقًلااا ت اهِااايت ض  سااا  ترحااا تر

 ك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ يوبل ت اد،والات   تك لي ت ااصو تت اللن لتحيدتتل اهص تق وب متتور لي ت

 11111111111111111111111111111111111:كظو 1 11111111.0ت.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1ت11.11111111111.0.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 111111111111111111111111111111111:كظو 1 11111111111.0..ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 
 :ُٚ٘ اٌظبدح

 مصطفى الشاطر رشيد اربيب الزهراء رحمون  إسماعيل الحريري 

 ابراهيم الفقير نجيب األمين دمحم أمهرسي حسن بوعلوشي
 عبد الرحيم كشول عمر فوزي  رشيد فنان سعيد بكريم

 

 11111111111111111111111111111111111111:11111الت ح 11111111111111ك بتىكظقالات ا  ًظر ت. 

  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:1111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

قا    اا ترمِاا  ت اهِؼاا ت ضاللِاا تتكلاا تربر ااققتأكظااقتكت تخقطاا  ىيااقبَت ن،لاا ت ت، ااق  تض يهاا تتق وب مااتت

راااار تر قكاااا تتق وب مااااتت ابااااو ةتو ضصااااقبُ تكلاااا ت تٌقُياااا تلاااا  ٓ تمااااىتأراااايتتاااا رررتوتةاااايررتحقًلاااا ت اهِاااايت ض  ساااا  ترحاااا ت

 يل :تٓ قت اهص تور لي ت
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 شبٕةـكة المغــملـالم
 ذاخلٕةــــَصاسة ال

 جٍة عُط تاعة

 لٕم تاسَداوتــــإ 

 باشُٔة تاسَداوت

 جماعة تاسَداوت

 ششالةاتلا ٕة 

  افلة الىقد المذسعٓته أجد تذبٕش َ تغٕٕش 

 ال ُسة بحٓ 

 بٕه:

 ٓ شخص سسٕغٍا ته جٍةلـجماعة تاسَداوت تم لة ف

َ 

 الىوش بحٓ ال ُسةجمعٕة 

 ٓ شخص سسٕغٍال ته جٍة ثاوٕةلـتم لة ف
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 رــــّــــــــٙـــــ١ذ

 تهللاترااق   تتهٌيا تالاللي قيت ضلٕي ت اةقمي ت او  بةتف ت ت ؼق ت ضلٖيت ت..اصاقح ت ت،لاا ت ضلاٗت ت اةاقبستمصاً 

ت االتح بتأٌ  يت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    ؛ت0221مقلت

 توتؼبيِقتن ؼؽتك يت تخٕوم ت اشقبيتا  تتهٌيات ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    ؛

 اٌِااا لت ُصاااقالاتو اته ااا يتالارا اااق  لتوتو كاباااق  تإاااو ت ضباااقب ةت اوػهيااا تالاه يااا ت اا ااا   تت ةااا ت ا هبااا تفااا تمحق رااا ت 

تت  ي تبيهقمي تاٌقت ةتته ي تب    تمةا  م ؛

 تو مؼلُقتمىتمبقبةت ا   ٓ لت االقُ ي لت ضةئواي تو ا ٌقًي ت ات تتِو تكل هقت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    ؛

 رتهٌيات اِقمو ت ااهـي ا ت02.1يوايو تت20ٌات ت341. مظق تت02 اصقب تراق   تت1.11.3.رهقالاتكل ت اـشررت ا   ٍتُ  ت)

 ؛ ضاللّترقال قاليتوىُقاي ت01.3..ُ  ت

 رتهٌيات اِقمو ت ااهـي  تت(02.1يوايو تت20ٌات ت341. مظق تت02 اصقب تراق   تت1.11.1.رهقالاتكل ت اـشررت ا   ٍتُ  ت

ت؛ ضاللّترقت، قكقيت41.3..ُ  ت

 ت ضاللّترحّتتؤ   ت ت، لياقيتٓ اقت.21.مومبرتت1. ت.40. قب تىو  ترت4 اصقب تف تت.-.1-401رهقالاتكل ت اـشررتُ  ت)

ت.20122و ُ تت41123و ُ تت01122ت تتل يلكتوتا ي كترقاِو مر تتُ  ت

 ااااا ت ت ضاللاااااّت0221يواياااااو تت2. ضو ًاااااّت٘تت301.ر اااااقب ت احقميااااا تت0. اصاااااقب ترااااااق   تت2.1.-21-0ورهاااااقالاتكلااااا ت ض  اااااو تُ 

تبك ت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    ت4.2321خصويي تُ  تألمو تربح  تت تخةق ت ض ي ت ت"؛ ضة صت"يه َو

 ضاللّتر ةاقػ تت0221يوايوتت2. ضو ًّت٘تت301.ر قب ت احقمي تت0. اصقب تراق   تت2.0.-21-0ورهقالاتكل ت ض  و تُ  ت 

تبك ت ضبقب ةت اوػهي تالا ته ي ت اا    "؛تهٌيات اهٌِقيت ض  ر تف تاػق ت تخةق ت ت صو   ت٘ت"يه َو

 تاو   ت ا  خلي توتو   ت ضقاي تو  ت ويص تو ضاللّتربحا  تت تخةاق ت ت صو ا  تر رز مياقيت ورهقالاتكل ت اِ   ت ض وْر

تبك ت ضبقب ةت نخلي تالاه ي ت اا    "  ؛ ت، قكقيت نخلي ت ضة صت"يه َو

 ب اؤ ت ضصاقبُ تت02.1يومياوت42 ضهلِا ةترااق   تورهقالاتكل تم  واليت ن،ل ت ت، ق  تااق وب ماتتفا ت اا و ةتالا ااخهقتي ت

ت؛كل ت تٌقُيقيت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    

 لتخال٘ترلةااكت اللهيا تىو ا ت02.2 القبي تا ش تأٓاور تبو تكتاػق تورهقالاتكل تم  واليت ن،ل ت ت، ق  تااق وب متتف ت

تت02.21أٓاور تت20 ضهلِ ةتراق   ت
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 ٠ٍٟ:رُ االرفبق ػٍٝ ِب 

 : اٌجٕذ األٚي 

ترح ت ابو ة1هِيت ض  س  ت اًتالاتٌقُي تا  تتح ي تل وغتت رررتوتةيررتحقًل تاته يتٌ

 : ِٟٔىٛٔبد اٌّشزٚع اٌجٕذ اٌثب 

 حقًل ت اهِيت ض  س  1 -

 :ِٙبَ ٚ أ٘ذاف اٌّشزٚع اٌجٕذ اٌثبٌث 

تمه يت ض  وقتب ٖيتكق تا  تمقتيل :ت

 ت؛ ضئ ةقيت االلي ي مِيت االمياتو اؼلب تمىت اح تا  ت

  ؛تِ ي ت ت  مقيتالارا قكي تاالمياتوػلب ت اح 

 ت1ٌ  تف تتِليصتنةب ت اش  ت ض  س   ضةق

 :ِؼب١٠ز االطزسمبق اٌجٕذ اٌزاثغ 

ت نخ بتمىتػ يت ت، لي تحة ت تو ر ت اهِيت ض  س   ترؤب الا يا تتصويٍتوت ت  ت االمياتو اؼلب ت اايىتُقمو 

ت ضلقيررت ااقاي :ىواو  ترهقالاتكل ت

 1  تلؼىتى بِي تاإلمقتتف تالا اٌقبةتمىت اهِيت ض  س 

 1تخقا تالارا قكي تاو  ة  

 ىت ضئ ة 1ك ابل ت 

 1 ك بت خوةت ضا    ر 

 1  ت ا   س ت ااٌَو

  : رذث١ز اٌشزاوخ اٌجٕذ اٌخبِض 

ااق لتكلاا تطاا ق تحةااىتُيااق ت تخقًلاا تروؿقتٌشااقت اوررو اا توالارا قكياا ت ض تل ااق تاا هااقتفاا ت ابهاا ت احقااادتأكاالًمل اايت اؼً 

واشااااًت اوقيااا تتحااا تتر ورااا تٌااااًتالاتٌقُيااا تت،هااا تم اااوٓر تتل ااايتر حقرااا تت،هااا تتل ااايتكلااا تتتبااامتتااا رررت تخقًلااا لتتإاااو تماااىت

ر تي أ شقت  لتوتهلِا ترا كوةتماىت تا  ت ن،لا تأوتاةي ت ت  ت ن،ل تأوتماىتيهاو تكهاكم حلر ت ثهر تكىتٔيتػ يتمىت اؼً 

تمىتيهو تكهك1

 :اٌزشاِبد خّبػخ ربرٚدأذ اٌجٕذ اٌظبدص 

 قيت ا     1تت ررتحقًل تالهِيت ض  س  تاٌقت ةتتلمياتوػلب ت اح ت ضةته يتخل٘تأُو  تًو

 1ًتخصيصت قتّتادخقًل تمل يتكل تتحِيّتىٌ  يت ض ق تاا هقتف ت ابه ت احقادتأكل 

 اٌحصت ااِن (1تح يتمٌِقيت اوثقتّت اِقمومي تادخقًل ت  ااؤمر ت/ اظ  ب ت / 

 1 ٍتخقصترقتخقًل ررتمُو  تًو

 : خّؼ١خ إٌظزاٌزشاِبد  اٌجٕذ اٌظبثغ 

تتلوز ت ت، لي تر قتيل :ت

 1  اخلصت ضةقٌ  ت ا ش   ت ضقاي تمىت ضةاٌي يىتمىت اهِيت ض  س   

   ر تضلقيررتالا احِقَتمىتالا اٌقبةتمىت اهِيت ض  س  ت ٕر تر يمت االمياتو اؼلب ت ضةاًو

 وب1تتح ي تمٌِقيت اُو
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 تلًاااااقيت اتااااا تيتةاااااا تً هاااااقتاتقًااااا ت تخقًلااااا تماااامتتح ااااايتألتأطااااا   تأوتا شراااااز يتومـ ا تخاااا صتكلااااا ت ااااالم ت

  ضةاٌي يى1

 ت اةش تكل ت اةررت القبلت ايوميتادخقًل ت

  تاك  بتر مقمجتيوميتاا رررت اهِيتمىتوا  ت اح

 : ِٓرغ١١ز االرفبل١خ  اٌجٕذ اٌثب 

ق 1ًتالاتٌقُي تأيتتويررتابهوبتٌ تيا ترو  ؼ تمدخّتيصقبَتكليكت اؼً 

 : رفؼ١ً االرفبل١خ اٌجٕذ اٌزبطغ 

تمٌشااو تمِاظاايقيتٌاا ًةاا ا تالاحاٖااق تا اا تتل اتةاايررًتالاتٌقُياا لتأوتاذ تحاا تتػااق ةتفاا تافاا تحقااا تحاا وتتخااليتحاا٘و

تا اا تتلو اةاالؼ ت نخلياا تو تاا  ت ت، لياا ت،هاا تمٕوماا تمااىت تاا  تم لاا ت ت، قكاا تأوتمااىتيهااو تكهااكت وفاا تحقااا تتلااا ت اوياا٘و

تحيلتمل ضت انز قتكل تأمـق تكقميت ُلي تالبدتًيك1

 فظخ االرفبل١خاٌجٕذ اٌؼبشز : 

ت1ي ٕىتاوػ  يتًة تٌاًتالاتٌقُي 

ترقاوةب تال  ل ت ت، ق  تتٌة ترِ   تماخاتف تاح  تبو  تكت القبي تأوتالا اخهقتي 1

بهقتو   يتا ا ت تا  ت ت، قكا ترو  اؼ ت ابريا ت ضظا و تمامتتِا ي تياخاترِ   تمىتػ يتمٕات اهص تورقاوةب تت، لي ت

ت.تبري  يتًة تالاتٌقُي 

 تتباار تاشااقت خاال٘ترؤحاا ترهااوبتذٓ ااقتي ااو تت، قكاا تتق وب مااتتأ تتٌةاا تٌاااًتالاتٌقُياا تبو تُياا تأوتلاا غتأوتتلااو عتا

ماااىتخااا  تتوا ااا تال هؼِااا ترِااا   تأ ااا تحااار تتح يااا تر ليااا تاالاتٌقُيااا لتوفااا تٌااااًت تخقاااا تت ااا يت ت، قكااا تكلااا تتااا رررت ض ااا وقت

تخ  تتوا  تال هؼِ ترِ   تمىت ن،ل ت ت، ق  1أ ن،ل ت ت، ق  1تتح ي تر لي ت

 :اٌجٕذ اٌسبدٞ ػشز 

يلشق  1ت خيتٌاًتالاتٌقُي تحرزت ااهٌياتر   بتتُو

ت.........................................................................................................................ح  تراق   ت

 

 إٌظز رئ١ض خّؼ١خ        رئ١ض خّبػخ ربرٚدأذ
 

  

 

ٔقت ت ن،ل ت ت، ق  تتوُيمت ت  ت ن،ل ت ت، ق   يمت تتُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتت
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ت:إٌمطخ اٌثبِٕخ
ثمؼخ  خظ١ضٚاٌّظبدلخ ػٍٝ رؼذ٠ً اٌّمزر اٌّزؼٍك ثزاٌذراطخ 

 .أرػ١خ ٌفبئذح ٚسارح اٌظسخ

فاا تمةااتهيتٌاااًت اهِؼاا تأحااقغت اةااي ت ااا ت  ت اةااقبةتىكظااقالاتأ تتلاا ييت ضِاا  تملاباارت احقااادتوال تىمااو تفاا ت ت قٌشااقت

 اصااااخ تااق وب مااااتتكلاااا تأ ااااقستأ تموراااارت اصااااخياتأ  اااا تأ تألااااررتا اااا تأ تو   ةت اصااااخ ت   اااالتتت ض ي  اااا تت ُلي ياااا تاااااو   ةت

ااتب الات اةايت وتتخصيصترِل تأ طي تتإلُقم تمٓ   ن،ل تييو تت ضِ  ت االت بّتأ تت تت لق ةتتاايكتف ت الِقالات ضقض  تٌو

رقن،ق تكل قتأ تييو ت ااخصايصتتلابارتم قماقتحتاصتالتتؼقاا ت ت، قكا ت ااو   ةتًي اقتبلا تراؤلتتلاو عتوإاىت ااو   ةتتاهصت

خ   تييو ت  ن،قمي (تومقتمه شقتٌوت ض  وقتواشا تًقضؼلو تمىت ت، قك تٌوتتويررتييقه ت ضِ  توتا يهقتتل يلر تكل ت  ا

ٔقااق  ت:تت ف تٌا ت ضِ  تٌ قت

 مىتتخصيصترِل تأ طي تا  تتخصيصترِل تأ طي ترقن،ق 1

تتٖلٌ ت ابهقالاتوالام ق ت ويتتاوالًتو   ةت اصخ ت1ت

اتب الات اةيتٌوتم  وقت ات اصح توتملش تتٕو ىتىػ ت اصخي تٓتتا يصتب الات اةايتوىما  ضتمٓ  ُقت تإلح  تت ضٓ 

 اص    تومقتي رؼهقترقاصخ تف تالاتٌقُي تٌاوت يق ا ت ض يها تو اتا تت اتت ضصاقبُ تكل هاقتماىتػا يتر يامت ااو    يتر اقتً هاقت

تو   ةت ضقاي تو   ةت ا  خلي 1

ات اصح ترقكاب ات ض  طر تو ضٓ  قٌ  قتأم  ىتوم  وكر تهررتو لخر تمقتيٌاات ًقَتو  ل تض اق بمت اخي تا يهقتمٓ 

تأخ  1ت

اااات اذ تيااايقه ت ضِااا  ت اصاااباتكلااا ت ا اااٖيت اااااق  :تتخصااايصترِلااا تأ طاااي ترقن،اااق تاٌقتااا ةتو   ةت اصاااخ تإلم اااق تمٓ 

ترزت اوروب1تت يصتب الات اةيتوىم  ضت اص    تو ااهٌةي تومو آيت خي تأخ  تو اتة بمتربخ  ذت ض  وقتا  تح

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

قا    اااا تو ضصااااقبُ تكلاااا تتلاااا ييت ضِاااا  تر اهِؼاااا ت ضاللِاااا تتبلاااا تذاااااٗتكاااا ضت اةااااي ت ااااا ت  تم اااا وقتمِاااا  ت

ر اققت اةاقبةت كظاقالات ن،لا تبالاصاو تتًا اتت ضصاقبُ ترتترِل تأ طي تاٌقت ةتو   ةت اصخ تخصيص ضاللّترا

  تخقط  ىت1
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 ِمزر اٌّدٍض اٌدّبػٟ

 37/9109 ػذد

ثمؼخ  خظ١ضاٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ رؼذ٠ً اٌّمزر اٌّزؼٍك ثز

تأرػ١خ ٌفبئذح ٚسارح اٌظسخ

ىو اا توخاال٘ت ت،لةاا ت اللهياا تتلتت02.2تأٓاااور  القبياا تا ااش ت ن،لاا ت ت، ااق  تض يهاا تتق وب مااتت ن،ا اامترقااا و ةتتا 

 .02.2تأٓاور ت20 ضهلِ ةتراق   ت

اااا تت ااهـي اااا وتؼبيِااااقتضِاظاااايقيت اِااااقمو ت  ضاللااااّترقت، قكااااقيلتوبلاااا تب   اااا ت ن،لاااا تالهِؼاااا ت ضاللِاااا تتت4..-3.ُ 

وبلااا ت اد،اااوالات  ااا تك ليااا تتلرِلااا تأ طاااي تاٌقتااا ةتو   ةت اصاااخ تخصااايصقا    ااا تو ضصاااقبُ تكلااا تتلااا ييت ضِااا  ت ضاللاااّترار

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ ي ااصو تت اللن لتحيدت

 كظو ت0.:1111111111111111111111111111111111111 تخقط  ىتىكظقالاك بت. 

 يوتق1ت0.ت111111111111111111111111111111111111: ضلبرتكنهق:تىيو يك بت 

 كظو تت0.ت11111111111111111111111111111111111ت: ضو ًِيااااى:تىكظقالاك بت 

 ُٚ٘ اٌظبدح:
 مصطفى الشاطر رشيد اربيب الزهراء رحمون  إسماعيل الحريري 

 ابراهيم الفقير نجيب األمين دمحم أمهرسي حسن بوعلوشي
 عبد الرحيم كشول عمر فوزي  رشيد فنان سعيد بكريم

 

 التأح 1ت:تتتتت ا  ًظر تىكظقالاك بت 

 ت:تالتأح 1تتتت ض اهلر تكىت ااصو تتىكظقالاك بت

 ٠مزر ِب ٠ٍٟ:

قا    اا ترتكلاا تمِاا  ت اهِؼا ت ضاللِاا تت تخقطا  ىكظااقتكتأتربر اققتياقبَت ن،لاا ت ت، اق  تض يهاا تتق وب مااتت

اااااتوذاااااٗتتاٌقتاااا ةتو   ةت اصااااخ ترقن،ااااق  ترِلاااا تأ طاااايتخصاااايصو ضصااااقبُ تكلاااا تتلاااا ييت ضِاااا  ت ضاللااااّترا إلم ااااق تمٓ 

 تت يصتب الات اةيتوىم  ضت ااهٌةي توتمو آيتأخ  1

يمت ت  ت ن،ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٔقت ت ن،ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتُو يمت تتُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتت
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 2019:ػبد٠خ دٚرح

 اٌثب١ٔخاٌدٍظخ  :ػ١ٍٕخخٍظخ 

 

 

 

اااااااااااا ت يوايااااااااااااو تت20ٌااااااااااااات ت341. مظااااااااااااااق تت02 اصااااااااااااقب تراق  اااااااااااااا تت1.11.1.تؼبيِااااااااااااقتضِاظاااااااااااايقيت اـشراااااااااااارت ا اااااااااااا  ٍتُ 

ااااااااااااا ت02.1  ضاللاااااااااااااّترقت، قكاااااااااااااقيلت را ااااااااااااامت ن،لااااااااااااا ت ت، اااااااااااااق  تض يهاااااااااااااا تت41.3..(ترتهٌياااااااااااااات اِاااااااااااااقمو ت ااهـي ااااااااااااا تُ 

ضهلِااااااااااا ةتياااااااااااو ت تخااااااااااال٘ت ت،لةااااااااااا ت اللهيااااااااااا ت احقميااااااااااا لوت02.2تق وب ماااااااااااتتفااااااااااا تاػاااااااااااق ت اااااااااااا و ةت القبيااااااااااا تا اااااااااااش تأٓااااااااااااور ت

رِقكاااااااااا تالارا قكااااااااااقيتر  قكااااااااااا ت مةااااااااااقالا(ت0:42. ت ت قمةاااااااااا توت اهصااااااااااٍكلاااااااااا ت اةااااااااااقك تلتت02.2أٓاااااااااااور تت1.ى بلااااااااااقالات

تق وب متلتحاااااااااااااتت تق ااااااااااااا ت اةاااااااااااااي تا ااااااااااااا قكييت تخ  ااااااااااااا لت تااااااااااااا  ت ن،لااااااااااااا ت ت، اااااااااااااق  تورحظاااااااااااااو ت اةاااااااااااااي ترراااااااااااااروْت

 ضاااااااا ي ت ُلي ااااااا تاااااااااو   ةت احِقًاااااااا ت ااي اااااااقنيت تاااااااا  تُقتااااااا ت ضدخِاااااااا ت ب   ااااااا ت ا  بلاااااااا توت اةااااااااي تكبااااااا ت اِااااااااقب ت اصاااااااقر ت

 . راق وب متتو اةقبةتأكظقالات ن،ل ت ت، ق  

  53.......................: العـــــدد المانونً الذي ٌتكون منه المجلس 

  53.......................:  عـــــدد األعضاء المزاولٌـن مهامهـم 

  22.......................:  عــــدد األعضاء الحــــــــاضــرٌـــــن 

 ُٚ٘ اٌظبدح :

 الصفة اسم العضو الصفة العضو اسم الصفة اسم العضو
 مستشار جماعً. عمر سمح هللا نائب كاتب المجلس رشٌد أربٌب رئٌس المجلس الجماعً اسماعٌل الحرٌري

 مستشارة جماعٌة. التجانًلال الفضة  مستشار جماعً. عبد المادر هرماس النائب األول للرئٌس دمحم رماش

 مستشار جماعً. مصطفى المتوكل مستشار جماعً. حمٌد جعفر النائب الثانً  للرئٌس حسن بوعلوشً

 مستشار جماعً. دمحم لمٌن مستشار جماعً. نجٌب بندار النائب الثالث للرئٌس سعٌد بكرٌم

 مستشار جماعً. احسان دمحم مستشار جماعً عمر فوزي النائبة الرابعة للرئٌس الزهراء ذنبً

 مستشار جماعً نورالدٌن صادق مستشار جماعً مصطفى الشاطر النائبة السادسة للرئٌس الزهراء رحمون

   مستشار جماعً. ابراهٌم الفمٌر النائب السابع للرئٌس دمحم أمهرسً

   مستشار جماعً. عبد الرحٌم كشول كاتب المجلس رشٌد فنان

   ٓبءػؼأ 05............................................... :ثؼذرػذد األػؼبء اٌّزغ١ج١. 

 :ٌَم الغادة

 الصفة اسم العضو
 النائبة الخامسة للرئٌس اسماء الناصفً

 مستشار جماعً نجٌب األمٌن 

 مستشار جماعً. الحبٌب اشهبون

 مستشار جماعً. عبد الحفٌظ اٌت الرامً

 جماعٌة.مستشارة  عـــائشة الـزٌناتً

 مستشار جماعً. دمحم جبري

 مستشار جماعً عبد الحك ٌسري 

 مستشار جماعً. عبد المجٌد الدماغ

 مستشار جماعً الطاهر مودفار

 مستشارة جماعٌة. زٌنب الخٌاطً
 مستشارة جماعٌة. سعاد أرٌب

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 جهة سوس ماسة
 إللٌم تارودانت

 تارودانت جماعة
 ِسؼز ِذاٚالد اٌّدٍض اٌدّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ربرٚدأذ 

 2019أوزٛثز  فٟ ئؽبر اٌذٚرح اٌؼبد٠خ ٌشٙز 

 2019 أوزٛثز 16األرثؼبء اٌدٍظخ اٌثب١ٔخ إٌّؼمذح ثزبر٠خ: 
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 :اٌدٍظخ ٚثظفخ اطزشبر٠خ وً ِٓ اٌظبدحوّب زؼز أشغبي ٘ذٖ 

  ت:تم ي ت ضصقترت ت، قكي 1   موت  ا يىت او غ

 ت:ت ت  تمصدخ تىن ؼ تالارا قكي توت احِقًي توت ا  قطي 1   كب ت ضهل ت ضهقماي

 ٖقي1   أح  ت ا قًو ت ت:ت ت  تمصدخ ت ا ئو ت ب    توت اِقمومي توت ض ال

 ٖقي1:تكىتمصدخ ت    كب تهللات تخ  لت ت ا ئو ت ب    توت اِقمومي توت ض ال

 ت:تكىتتمصدخ ت اال ررتوت اب ئ 1   رور ل ت اش ق ت
 

لت ًااااااات اةاااي ت اااا ت  تألاااوق٘ت ت،لةااا ت احقميااا تم حباااقترقاةااااقبةت     وبلااا ت ااؤٓااا تماااىتتاااًو ت اهصاااق ت اِاااقمونيتالاااا  ٘و

ت أك ااق٘ت ت،لةااا ت احقمياا تماااىت ااا و ةت القبيااا تىكظااقالاتورقتخظااو تلاااقٓ  تاشاا تتلبيااا ت ااا كوةلتبلاا تذااااٗتكاا ضتمِاااؽتراا ٘و

تٓ قتيل :ت02.2ا ش تأٓاور ت

  :( ِظبء ثمبػخ  االخزّبػبد ثدّبػخ ربرٚدأذ.0:42.) ٚ إٌظف اٌخبِظخػٍٝ اٌظبػخ  .202أوزٛثز 1.األرثؼبء اٌدٍظخ  اٌثب١ٔخ 

 1 ا     توت ضصقبُ تكل تم  وقت تٌقُي تل  ٓ تمىتأريتت مي ت و تم يه تتق وب مت -0

م ا وقت تٌقُيا تلا  ٓ ترار تر قكا تتق وب ماتتوتر ليا ت ضوا  تىخظا تالاه يا ت ابي يا ت ضصقبُ تكلا ت ا     توت .9

 1و احِقًي توت ا  قطي توتىك ق٘تالارا قكي 

 ضصااااقبُ تكلااااا تكِااااا تلااااا  ٓ ترااااار تر قكااااا تتق وب ماااااتتور ليااااا تأػلااااا تال  قطااااا توت احِقًااااا توتىك اااااق٘تالارا قكيااااا ت .10

ق تم اا وقتتاا و  ت اهٌقيااقيت ضنزاياا تفاا تاػااق تر مااقمجتتحةاار ت ااا خيتوت بمااقذتالاُاصاااقبلتراق وب مااتتمااىتأراايتام اا

 ال بق تال بقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    1

ااتتضؼاا  ت اهٌقيااقيت اصاالب تمااىتأراايت .11  ا    اا تو ضصااقبُ تكلاا تم اا وقتبًواارت ااااح ليت ت ااقصترقال اااول٘ت ضُئ

  اٌ  1ت

تريمت ت ظ تو اٌو ٓكتبةؼق ت ض يه 1 ا     توت ضصقبُ تكل تتةو  توطل .12  ي تمةاول ت َو

  ا     توت ضصقبُ تكل تتةو  توطلي تمةاول تبلعتى  ض  تبةؼق ت ض يه 1 .13

 "تإلن قالاتمصهمتإلماقذت ضقالاECOLOBLEUE 1 ا     توت ضصقبُ تكل تتٌو تترِل تأ طي تاٌقت ةتلٓ  ت" .14

"تSté COMPUS SCIENCE DE SANTE Sarlلاآ  ت" ا    اا توت ضصااقبُ تكلاا تتٌو ااتترِلاا تأ طااي تاٌقتاا ةت .15

 إلن قالاتمئ ة تاإو ىتأػ تلبكتػبي 1

 1أ  ض  تاٌقت ةت ت، قك ت ُاهقالا ضصقبُ تكل ت ا     توت .16

 مستشار جماعً دمحم المعتصم

 مستشار جماعً جمال بوراس



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

67 

 ّذ٠ٕخاٌارفبل١خ شزاوخ ِٓ أخً رز١ُِ طٛر  اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝتاٌظبثؼخ:إٌمطخ 

 تٌااقُيار لتىو اا تتوياالهقتبهااقتمااىت اةااي ت تضاار لتهراارتأنهااقتااا تفاا تمةااتهيتٌاااًت اهِؼاا تألااق ت اةااي ت ااا ت  تأمااكتأمقمهااقت

تٕىتب ٖيت    لتوممتذاٗتُ هقتر   وك تمىتالاتصقاليتممتىػ  يت ض ق تاا هقتبهاًتالاتٌقُي لت او الاتمامتو   ةت احِقًا لت

الاتٌقُيا ت  ا ي لتوتحا بتتو   ةت اةٕنصتو يق  ت ض يه توم ل ترش ت وستمق  لت ابق  تفا تػاو ت ض  واا لتوكها مقتتصابا

ت ضصقبُ تكل هقتف تبو ةتالحِ تأوتحتصتف تبو ةت  اخهقتي 1 ت اوز مقيتىػ  يت ضلهي تكه ٌقت هحق٘و

اذ توتمباااا تيقلتمحااااىتكلاااا تأتاااا تالا ااااال  بتال صااااقبُ تكلااااا ت تٌقُياااا تمليااااق لت ااااهتي ترقالكا ااااقب يت ضااااآو ةلتمـاااا  تضاااااقت

ت يٕو تاشقتمىتًقت ةتكل ت و ت ض يه 1

ت42ملياو تماىت ت،شا توت022ملياو ت اهتي ت ت042قتالاتٌقُي تىخ  ت اتا تت اتت ضصاقبُ تكل هاقترقت،شا لتوها ت تٌقُيا تأم

تمليو تمىت ت، قك (تًةهصقبَتكل هقتف تٌاًت ا و ة1

اللااااٗتأ ت خااااوةتُاااا ت ػللااااو تكلاااا تالاتٌقُياااا لتو االاااا ييت ضِواااار تو اااااالتٔااااق ت ااااابقتفاااا ت ااؤرياااايلتٌااااوتاطااااقً تمِؼاااامت

ٌاوتمِؼامت"راق ت اةلةا "ت ضاظا  تو ااالتم اٖيتخؼاا  لتو تخ ا تلتت اتتا  اا تنةاب تماىتٌاا ت ت ؼا تورِايتراااالاتمةااج،يتوت

تلااٖيت اةااو لتاشااا تك لهااقتكلاا تابخااق٘تٌااا ت ضِؼاامت  خاا تمحااىتآلا ترصاا بتا  ااااك1تهراارتأمااكتاذ تت ااتتا  ااا تٌااا ت ضِؼاامت   ااًو

تٌ تتل يترقٌ ةتكل تا  ا تٔيتىمو ت ات تت ٖيتخؼ  تبها ت ضِؼم1رقالتٌقُي تورللهقًتمىتأواو قتهقلتوممتذاٗتًقاد،ه ت ضٖل

تواااٗت هظيٍتالتٌقُي ت"111توتؤٌييتمِؼمتمىت و ترق ت ت    تو ضِؼمت ضاظ  تمىترق ت اةلةل 111"1ت

تخبراارتفاا تى ااو  لتوبلاا تملقيواااكتال ِؼاامتألااق تا اا تورااو تا  ااا تمااقتراار ت مواارتت42ا اا تت01ٓ ااقتأمهااقتُ هااقترق اااِ   تمِااق٘و

م باامتمااىت اةااو تواكااقبةترهقتااكتمااىتر ياا لتأمااقتك لياا ت اواارمي تً اا تاااىتت اا لتمٌلااقتًيااكلتأل ت ضِؼاامتماظاا  تب ااٖيتٓبراارتراا  1ت

تبٌ  1ت022.وت122.مليو لتأل تتٖلٌ ت ضورت ض بمته تمقترر تت42ٌاًت ال لي ت اٖلٍت ت، قك تحو   ت

اا ت ضشا تآلا تٌااوت ضصاقبُ تكلاا تالاتٌقُيا توابخااق٘تٌاا ت  ضِؼاامت ااالتملاباارتو رشا ت ض يهاا تو او را تر هؼِاا تتلا يتحٓ 

ت ررتٓحيٌ ت و الاتمىتُبيت ا  رلر تأوتمىتو قتيت ضو يليلتٓ قتأنهقتمهؼِ ت يقحي 1

بلاا تذاااٗتأكؼااىت اةااي ت ااا ت  ت اٖل اا تالةااي تكباا ت اِااقب ت اصااقر ت ضاا ي ت ُلي اا تاااو   ةت احِقًاا تراق وب مااتتااِاا ي ت

ت ضوطوق1 تك ضتح٘و
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 ثزبرٚدأذ. إلل١ٍّٟ  ٌٛسارح اٌثمبفخااٌّذ٠ز   ....................................................  ػجذ اٌمبدر اٌظبثز

 اةااي ت تاا  ت ن،لاا تلتو ااخبكتومااىت ٌااا  تبهاا  ًتمباا تبلاا ًلتوكلاا ت اااكالتتمااى تخ اا تلتوحاا ًتو اصاالةتو اةاال تكلاا ت

 تخظاو ت اؼيا تأ ال تأمهاقتت ت، ق  تااق وب متلت اةي  يتو اةقبةتأكظقالات ن،ل لت اةي ت اِقت تم حيت اةالؼ ت نخليا ل

ٔقتك ت1هللاتمةقالآ ترٖيتخررتو اةل تكليٕ تو ح  تهللاتور 

ر هق ااب ت نلِااقبت ااا و ةت القبياا تن،لةاإ ت ضااُو لت  اا حو ت اا تفاا ت اب  ياا ت اةااي ت ااا ت  تأ تألاإٓ  تكلاا تبكااوتٕ ت

أٌا  ًشقتوفا تمِا متهقتطا ق ت إ    تتخظاو تألاوق٘تٌااًت اا و ةت اتا تأت ناصتأ تتاٖلايتألاوقاشقترقاه اق ت اااق تحتاصتتاحِاّت

ٖقنهق1 ت ااه ي ت احِقًي توالاُاصقبي توالارا قكي تال  يه تواة

وبهاااًت ضهق ااب تأت اا يترااؤ تأُاا  تراار تأياا لتحظاا  تٕ تك طااقترخصااوصت اهِؼاا ت ضاللِاا ترقا    اا تو ضصااقبُ تكلاا ت

لاا مقتيااقبَتكل هااقتم لاا ترشاا ت ااوستم اا وقت تٌقُياا تلاا  ٓ توت و اايتمااىتأراايتتاا مي تى ااو  ت ااق  خياا تض يهاا تتق وب مااتتب

مق اا ت  ريااقتأ تمةااش تكباارت اهِااقشت اااالت اايلِبكت ضصااقبُ تكلاا تٌاااًتالاتٌقُياا تو اتاا تمااىتلااؤنهقت  ااشق تفاا ترلااو ةتاراا  الا يت

اامتاي ااقبيتمبقلاا تكلاا ت ااه ياا ت احِقًياا ت   اااج،قاي تلااقمل تتاا و تامِااقذتٌااا ت اةااو توح قياااكتب ااٖيتتااق تورقااااق  تيٕااو تاشااقتُو

ت ت نخلي 1و اةيقحي

والتيخٌىتكل تحظ  تٕ ترؤ تٌاًت ااه ي ت احِقًيا ت ضو اوبةتتةااور تحا اقتاكا  بترا  مجتوم اق بمتو ُليا تالنهاوضت

ر خالااٍتمٕومااقيتوكهقياا ت احِقًاا ت نخلياا ت اتاا تٓو ااقتتلل ااو تر يلااقتتا راازتبوهقٌااقتوتهوكشااقتوفاا تمِاا متهقتى ااو  ت ااق  خياا ت

تاور تت ضل ق لتىث لتاشاًت تخقط ةت ال  ِ 1 ات تالت   تأنهقتت ٖيتو  ؼ تكِ ت 

واِاا تأياابحتتمةااؤا تتاا مي تٌاااًتى ااو  تفاا ت اةااهو يتىخراارةتت ااٖيتٌقرةااقتحِيِيااقتياائ َتمخالااٍت ت،شااقيت ضلهياا ت

ٔقمااتتمئ ةاقيتك وميا تأوتمهاخباار تأوت الؼقيتأوتم ا اامتما نيلتوذاااٗتفا تؿاايتتو ضا خلا تفا تك لياا ت اصاو تو  مِااقذت او الات

ٔقيت ات تأتخِتتبهقتأط   ترقاوا توتةاررتتتا ي تح ة ت ٌو ٌقت ه تبل تىخ  توبةا تتل طشقتاةلة تمىت اا قو  يتوالامتهق

ي تتبهقتت    يقتمحاوت اؼ ا تو ات او كتااااٗتًاب تملقت،ا تلاقمل تو اّتمِق را تت اقٓ   ُصاقالاتٔايتأماو قت اا اقو  يت ض تٕبا تًو

ت24.1.ور تتوػن تر ور ت اـشررت ا   ٍتاةه تٌٓيل ترظ ق ت مِقذتوح قي تٌاًتالا و  ت ضصهٌ تٓ

تت1ًقطي اةي ت ت  ت ن،ل ت نخور لت اةقبةتو اةّي  يتأكظقالات ن،ل تىت

ًلوتُ هقتمحلتبلا ضتتتا يصتماةاؽتو ا بمتالوطالي ت ا  ٌها تاو او  توتخقاا تيايقمتهقت القما تاورا مقلتورق ااخهقالات

تتكل هاقت ت،شاقيت ضا خلا ت  احِقًا تتتى و  ت نخيؼ ترقاِصب تو ضِقػمت ات تتا تت مي شاق ت- ت، قكا تت-فا تاػاق تياٌِقيتألاً 

رقضقتاا تمااىتٌاااًتى ااو  تتوراا ت ايااو تفاا توطاالي تتاا ٌو تماِاا  لتراايتوا ت ال ياا تمااىتت12 ت،شاا (ترااؤ تمااقتيا اا تكااىتت– ال قااا ت

موطااوقتٌاااًتالاتٌقُياا تتىراا  ذتو ضِااقػمتأياابحتتت ااٖيتخؼاا  تحِيِيااقتكلاا ت ضااق ةت راا ذترااق ت اةلةاال تو اااالتٌااوتراااالاتمااى

 ضِؼامت ضااقخ تض   ا تارا  ٌي تتت-ىر  ذت نخقذي تض   ت ضل يقيتت-امِقذًتر ذتم قو تا   ت ا رقه ت اِ ي  ت ُص تملقت،اكتو

قتمىت ضِقػمت ات تأيبحتتته بتحيقةت ضو ػهر (1تت ا وب ني111 توهرٌر
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 اااو  توت اااو كترقمبهاااقت ت، اااق  توفااا تٌاااا ت اباااق تي ٕاااىتواِااا ت اااقٌ تت الو مااايت اؼبيليااا تو اا ااا   تفااا تتااا ٌو تحقاااا تىت

تتد يصتأٌ توأر  تٌاًت تخقاليتوأ بقبهقتًي قتيل :

 1    ،تتؤٔيتى و  ترٌليت اال   ت ضقتي تو ا ػور تم قتأب تا  تتِلصت  ٗت ت

 ااااقت ت،اثاااايتأوت إلاااا تبةاااا ا تكاااا  تتاااا ٌو ت ال ياااا تمااااىتىراااا  ذتكل ااااقترؤنهااااقتتةااااقٌ تفاااا تح قياااا تى ااااو  تأوت نهيقٌ 

تتوؼيتهقتوتة  ت ضيقًتمىتىكل 1

 ٔقألر  ذت ت ُ  تُؼمتآلار 111(1ت-طوؽت الو ميت اا    ت  حال٘تبلعتىرا الاتو  اولاشقتف ت اةٕىت

 1تت ٌو تى ق قيتكل تمةاو ت ال ي تمىت ضِقػم

 تمحهقالا1 ماٌقرت ضلغت ت،ررلتكل تمةاو ت اةو ت ت ق ج تبةا ت ا ػور تم قتيئبلتا  ت ضيل توالات

 1تؿشو ت إحررتمىت ااص كقيت ال وبي ت ت ؼررةتكل تمةاو ت او رشقي

 1 ٔقمقتم ٕل تبكقم تحِيِي تالةو ت خاٌقالاتم  ت تخ    توم  ت ا و   ت اايىت

ااتت ٖق ثياا ت اتاا تمل اا هقت ااو تم يهاا تتق وب مااتتتبِااىتمتي اا تمبقلاا ةتوحا ياا تاوطاالي ت ااقاٌ تكً  ا تٌاااًت اوطاالي ت ا

أحقبي تا تيا تتٕييٍت ا    قيت ااِهي ت ات ت كا  يتكل هقتممتملؼياقيت او ُامت نخلا لتت مي اقيتك او تي تام ق تت مي قيت

ا تتحور تخلاشقت ضلقيررت ضلا  ةتبواياقتفا تم اق٘ت اوارمي لتت مي اقيت كا ا يتكلا تبًاقت تتح اليتمخالٌا توماو بترهاقالاتمابقيها ت

يبا لتت مي اقيتاا تتو ٓا تألاو قاشقتت،اىتتِهيا تمحليا تتاؤػرر توتتبلاقتوتِيي اقلتت مي اقيتتبقيواتتخلاشاقتمىتحيدت ضص  تو اوٓر

تً هقت ن،ق٘تالرتهقب يت ضشه  ر ت ضل ق  ر 1 ت ااِهي تو اٌهي ت ضِورح تالورمي تو ضلقت، توتْ  ت تخل٘و

تت1 اةي ت ت  ت ن،ل ت نخور لت اةقبةتو اةّي  يتأكظقالات ن،ل تالاًقطي

اويتكل هاقتو اتا تأهلبهاقتا ةاتتوايا ةت بل تٌاًت ال ح ت اةا بل تكاىت تخقاا ت القما تاو او  لتو اا اقو  يت اتا تتا ت اُو

تتُ تحق تالتخاقذت ااا رررت إٌيلا ترا اقو تٌاا ت اوطامت  ايو لت   حو ت  تأمهقت اةقبةتىًقطيترؤ تأذٓ تحظ  تٕ ترؤ ت اُو

ٌقُيااا تو اتااا تتهااا يت  ااا تتح يااا ت ا ااا وغتو اِو كااا ت ضهـ ااا تال ااا  ٓ ترااار توذااااٗتكاااىتػ  اااّت ضصاااقبُ تكلااا تم ااا وقتٌااااًتالات

 اور تي ي تو ُليا توحِيِيا تاوارمي توتؤٌيايت ىػ  يت ضالقُ ةتمىتأريتت و يت م ق تم  وقتت مي ت و تتق وب متتو تبن ت

ق بمتتااا مي تم م ااا تٌااااًتى اااو  لتماااىتخااال٘تخؼااا تك ااايتو لاااخ ت ضلاااقا ت ااا ا تت ر تهاااقتكلااا تأ ضت او ُااامتكبااارترااا  مجتوم ااا

ٖقملاااا تتةااااتح  ترؼبيلاااا ت تخااااق٘تمٖااااقمىت اِااااوةتوتلااااقتجتمااااو ػىت اااااهِصتو ت لاااايتكلاااا تمةاااااو ت ا    ااااقيت ااِهياااا توبًااااقت ت وما

يااقيت ااقرِ توتِااق   تكل ياا تت باار الاتبواياار ت  ااااح ليتوتوؿااٍتمااقتتاا تتحِيِااكتمااىتتاا  ٓ تاي ااقبيت ب   ااقيتوخباار يتكل ياا توتٓ 

1(تو اا ا تتحياار توتهِااياتملؼيقتهااقتكااىتػ  ااّت ت،اا بتوتلبئاا ترؼااقتّتًهياا ت مياا تٓ ااقترااقالاتفاا تُااقمو تر شااق تفاا تم يهاا تتق وب ماات11

 ال ياا تمااىت نخقطاا تو ااِااق   ت اتاا تأم ااايتخاال٘تالارا قكااقيتأوت اا ااق  يتأوت ضلقيهااقيت ضي  مياا ت اتاا تُقمااتتبهااقتت،ااىتتِهيااا ت

ٔقاا ت تخظا   ت1111(تش صاتتت- ال قاا - ت، قكا تت–ٔاقبي تؤط تتٔيت ت،شقيت ضلهي ت  نخقًـا ت ت،شو ا تالوار تت احِاقف تر  او

تب ٖيتبُيّت اوطلي ت ا  ٌه تاو و  توتخقا تييقمتهقت القم 1
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ٓ ااااااقتأوبت ااااااااآررتكلاااااا ت  تم اااااا وقتالاتٌقُياااااا ت اااااااالتراااااار ت ياااااا لتحظاااااا  تٕ تيهاااااا  ذتت قلاااااايقتماااااامتمظااااااقمر ت  لااااااقب يت

اوااار تت احِااقف توبكااا ت ضبااقب  يت نخليااا تفاا تميااا   ت ااه يااا تو ااور هااقيتو االلي اااقيت ضلٕياا ت اةاااقمي ت ا  كياا تادخٌاااقؾتكلاا ت 

ت ضةا  م تٓ قتتا قش صتأيظقتممت اهصوصت اِقمومي ت ااهـي ي ت ت،ق لتبهقت ال يتبها ت ت صوص1

تت1 اةي ت ت  ت ن،ل ت نخور لت اةقبةتو اةّي  يتأكظقالات ن،ل تالاًقطي

تا تٌا ت ض  وقتماىتلاؤمكتأ تيبنا ت قكليا توو ُليا ت اور تي ي تت ا أُ٘و ي تالل ايت اإو تأٓثارتم قكا تًو قو   تت اقٓ 

اااّت ضٌشاااو ت الل ااا ت ضنه ااا ت تخااا يدت ااااالتالت إونهاااقت ت اااٖيتأب ةتٌٓيلااا تراح يااا تىواو اااقيتو  اااا      ت ا إ ااا ت ضه م ااا تًو

ااةتتا لا تفا ت بتالاكا باق تالةاو توامِاقذًتموٌيتأوتمةتحن تأي تتٌقيييتو حبات اا خيت ا  و  ت اشقبيتا  تتحِياّتأٌا  يتمٓ 

يهاااقتر ااا  تح ياااهقتو اااليهقتالل ااايتكلااا توطااامتٌااااًت وتهيئااا ت ن،اااقاليت ن،اااقو ةتااااكتكلااا تأ اااقستأ ترلاااونتٌااااًتىٌااا  يتيبِاااىتٌ 

 ا إ ااا تفااا تيااا ي ت ٌا قمقتهاااقتوفااا تُلااا ت خايق  تهاااقلتحتاااصتتصاااباتٌااااًت ضلل ااا ت ااق  خيااا تمهاوراااقتثِقًياااقتو ااايقحيقتما راااز تكبااارتت

اااامتمااااىتوثراااارةت ااه ياااا ت نخلياااا تخصويااااقتوأ تتق وب مااااتت الايِاااا تالتتلاااا يتوالتتح ينهااااقتواب  رشااااقتفاااا ت ض هـوماااا تالاُاصااااقبي تالً 

قتوأرو بهقتو  قطقتهق1 تاالترؤ و ٌ  ت تةَو

ياااوقالاتوأااااا  تماااىتم لةااإ ت ضاااُو ت ضصاااقبُ تكلااا تٌااااًتالاتٌقُيااا تبلااا تمهقُ اااتهقتألااإٓ  تكلااا تٓااا  ت توفااا ت ت ااااق ت

ٔقتك1وب   تهقتو ات تته تت مي تمِؼمترق ت ت ت    تأوالبتروموم توأيظقتت مي ترق ت اةلةل تو اةل تكليٕ تو ح  تهللاتور 

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

اةتو ات تتاظ ىتم  وكا تماىت ااويايقيت اتا تها ت لٕ  تالةي ت ض ي ت ُلي  تاو   ةت احِقً تكل تٌاًت ض  خل ت ضٓ 

تمش  تو هل يترقٌ يىتكل تتنزيلشق1

ياتت قةتٔيتمىتو ا ةت ا ٓاو تر ق٘ترو  ستوأختتى اقذتماو ت اا يىتياقبَلتٓ اقتتًو أرلوتتآلا تمىتػ يت خوةترًو

تأم ت ور تخق  تنةؤ٘تهللاتتلق  تأ تياو  ٌىتر ح اكتوأ تمةٕنهىتًةياترهقتك1ت

 خـــشـــــــبلــــــــٕـــاٌّ

 ِظزشبر خّبػٟ   ..................................................................  دمحم ١ٌّـٓ

ٕ  ت اةااي ت ااا ت  لت اةااي ت اِقتاا تم حاايت اةاالؼ ت نخلياا لت اةاا ت ضاا ي ت ُلي اا تاااو   ةتميحرلا نمحرلا هللا مسبلتلاا

ت احِقً تتق وب متتوػقػقلت الظو يتوىكظقالات نخورمر 1

لت(CPU)ب  ياا ت اةااي ت ااا ت  لتوالاااآررتًِااؽلتأمااكتفاا تٌاااًت اِقكاا تت ااتت ضصااقبُ تكلاا ت تٌقُياا تبًواارت ااااح ليتفاا ت ا

تاايكتمى تخل٘ت ا     ت ات ت إو تاشا ت اورمي 1تًشيتت ت ااؼَ 

وماااااىتراااااق تتاااااآررتثاااااق لتكِااااا يتمهاااااقؿ ةتبوايااااا تاو اااااو  تراق وب ماااااتلتً اااااقذ ت  ااااااٌقبيتتق وب ماااااتتماااااىتٌااااااًت ضهاااااقؿ ةلت

 اااالتٔااق تربااق تتق هومااتلتًشاايت اا ا تفاا ت ا    ااقيت ضِبلاا تىخاااتبلاار تتChemin rondخصويااقتأمااكتأم اااتبهااقتو شتابهااقالات

تقؿ ةت ا واي  الاكابق تٌاًت ضه
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ملياو لتت022ًي قتياللّترقالتٌقُي ت ات ته تأمقمهقلتذٓا تً هاقت تخةاق ت ابهٖايت ااالت ااوبقتراكتحصا ت ت،شا تو اتا تها ت

تًشيتٌا ت تخةق تموروبتأ ت  ا تًاحكتًي قتبل  

 ِظزشبر خّبػٟ   ......................................................  ِظطفٝ اٌّزٛوً

 . نخلي لتاخو نيتأخو تيميحرلا نمحرلا هللا مسبلت اةي ت ا ت  لت اةي تم حيت اةلؼ ت

اامتً هااقتتاا  خيتمااقتراار ت ضوطااوقت اااالت  ضوطااوقت ضؼاا و تراار تأياا يهقتو ضاللااّترقاهِؼاا ت ضئرلاا تفاا ت ت،لةاا ت اةااقرِ تُو

تًيكتحقايقتومقترر تمدخِقيتٌا ت ضوطوقلتأوتمقتياللّتبها ت ضوطوق1 تما  ٘و

،شا ت ضلهيا تٓ اقترا يت الاقبةلتكها مقتيٕاو تىما تاااكتماقتاا تأ ااؼمتًش اكتفا تمةاؤا تالا ااج،ق٘ت ضؼ وحا لتأماكتكلا ت ت

امت ااالتًياكت ااا خيتالا ااج،ق  لتوتبا أترا و تأ تتاا خيتٌااًت كلُ ترقال اج،ق٘لتأ تتؼلّت اصٌِ لتومحىتمح بتاشقت ضُو

 اااه تىخرااارةتفااا تٔااايتٌااااًت ضةاااقػ لتماااىتتحو ااايتالاكا اااقب يتوماااقتيتبلشاااقلتٌاااا تًي اااقتيخاااصت ت،قمااا تالا ااااج،ق  لتوا ااا تحااا وبت

اااااٗت ت،شاا لتكلااا تمااقتأكاِااا لتفاا تمحاااو ت خاا لتثااا تٌهاااقْت02.1 ااوت   ةت احِقًااا تٓو لتٔااق تٌهاااقْتتاا خيتاِؼاااققتحٕااوميتملااار تٌو

تمِقػمتاو   ةت ا  خلي تا  تهررتذا1ٗ

و ضؼاا و تحقايااقتفاا ت اوثيِاا ت اتااا تراار تأياا يهقلتورهااقالاتكلااا تى طااي ت ضٕ لاا تاشااقتماااىت ض  خلاا تالاًااقحياا تاشاااًت ت،لةااا لت

 تتحاقذتا  تحةق تخصو   تااوبقتركتالاكا اقب يلتماقتيِاضا  تكِا تبو ةت  ااخهقتي تال صاقبُ تكلا تًاااتحةاق لتًقاهِؼ

و اهِؼ ت ات ترر تأي يهقتحقايقته ت ات تاشقتكلُ ترقتخةق ت ااالت ا ا تًاحاكلتااااٗتأُوار تأ تتٌِايت اا و ةتثا تنلِا ٌقتوأ ت

ٖقملار : تتٕو ت اهِؼ تمِؼار تما

  اااا ُيّتفاا تىمااو ت اتاا تاشااقتكلُاا تبهاااًتالاتٌقُياا ت اتاا تاهااقتماامت ت،شاا لتأل تموطااوكشقتمحاا بلتوامااقت:ت اهِؼاا تىو اا 

أ تمظمت تٌقُي تاػق تممت ت،ش لت تٌقُي تاػق تممتم ي   ت احِقً لت تٌقُي تاػق تممت ا  خلي تأوت ال قا لتومبِىتم تبؼر تبهاقت

 يىتاٖيت كا قبت تٌقُي تخقي ترك1ف تٔيتىلوق٘ت ات ت اؤتيتًي قتبل لتًلتي ٕىتأ تمص

  ًِاا تكقم هااقتمااىت إاال ت ا ااٌ  توكااق تمهااكت ن،لاا توااا تت–:تتاذ تااا تم لاا تر يلااقتابهااقالاتالاتٌقُياا ت اهِؼاا ت احقمياا

لااو ت–ملاا تاااكتمٌاام كلاا تٓهااقشت ااااح ليتتتمااىتو   ةت احِقًاا توت ضةاائوار ترقا  خلياا ت ضلهياار تبهااا ت ضوطااوقتوت ت، قكاا لتو ُو

 تتةااو  تى ااو  لتٓهااقشت ااااح ليت اااالتأم اااتر لياا تخباار الاتبواياار تورحظااو ت احِقًاا تو ال قااا توت ت، قكاا لت ضاللااّترٕيٌياا

ًاقستو ا راقغتو ااايىتالتيالا  تكا بٌ تخ ةا تخبار الاتكلا تيالي ت وملش ت ت بر الات اوحي يىترقضو  ت ضاو ر يىتراو    يتو

تا  تمىتمله  ه تىم لتاالتأ تالتأح تيلوز لتًلت احِقً ت اوزمتتوالت ت، قكا ت ضو  لتبُِو تف ت إهقشتممت ن ابر يتووطلًو

ّت ضةاؼققتوالت ال قا ت اوزمتلتًٖيتو ح تمنه تيؼلاّتياٌِاكت ت قيا ترٕهاقشتتح اليت   اؼقكتتأ تتو ٓ ت اوز مقتهقتًو

ٖقمتت ضلقت،قيتٓ قتألق ت اةاي ت ضا ي تت ُلي ا تالحِقًا تها تملقت،اقيتهرارتمهظاب اّتٓ قتأ  بتٌولتً ؼ تإهاقشت اااح ليتًو

ٔقالالتاذ ت ضؼلاااو تحقاياااقتٌاااوتأ تيهاااقُيتٓهاااقشت اااااح ليتماااىتػااا يتخبااار الاتماااىت ماااقتي ااا تووًاااّتماااقتيلاااا تماااىتػااا يتٔااايت ا ااا 

تماقتي ا تاطاقًاكتأوتا  اااكلتاإاو ترار تأيا يهقتوثيِا ت  ا ي لت اٖايتملاا ت  احِقً تومىت ا  خلي لتوأ تملؼو تملحـقته تحا٘و

 يت اصٌِقيت ضِبل لتهررتذاٗت يصل تطبؽتمةق  يتماقبل تك لي ت اورمي 1رقال يتبهقتوه ت ض رمتاٖ
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اقلتوأ تيحا بو ت وتأو   تبلِ ت را ققتاد،شاقيت ضا خلا تًي اقتااكتكلُا تراقاور تتب خايت ض يها تماىتأ او  تو و ياقتوتهرٌر

يتمىتخقاٍتًِ تخقاٍتب ٖيتي  ا1  مقتيلامش تر يلقلتٔو

ٖقاليت اتاا تأمق ٔقيت ن اصاا تكلاا ت اصاالي ت اااوػن تمحاا وبةلتاذ تي اا تمةااؤا تأخاا  لتخااق ذتالالاا مهااقلتأمااكتحتااصت ا اا 

لاا تكلاا ت اصالي ت اااوػن تالااا خيتفاا تى او  لتٓ ااقتٌااوت تخااق٘ت ٔقيت ضٌئ كلا تو   ةت احِقًاا توو   ةت ا  خلياا ت ااحِااّتماىت ا اا 

ٔقيت ن اصاااا لت ااااو الاتفاااا تُؼاااققت ضااااقالاتأوتفاااا تُؼااااققت إش راااقتONEEرقاوةاااب تاااااااات الاتو اتاااا تتاااااًو تً هااااقت ا اااا وغت اااااالتيواِاااايت ا ااا 

ت ااِهي 1

اامتمااىتمةاااو تم  ُبتهااقلتٔااق ت اااا رررت اااالتاااكتكلُاا ترقإلٓ  ٌااقيلتأمااقتآلا تي اا تأ تما ااقو ت ٓ  ٌااقيت اااا تي اا ت اً 

ٖقاليت ضؼ وح 1 توأ تم خيتف تملقت، تالال

قتوه ت ضةؤا ت ات ت تٌِهقتكل هق و ا  ونهقتفا توثاقتّت ا    ا لتتٌهقْتمةؤا لتالر تأ ت اةي تمو ت ا يىتيقبَتياآٌ 

ٓيلاااومورلتمِؼلاااقتمِؼاااملتو ال ااايتت011وهااا تام اااق تب   ااا تلاااقمل تالةاااو تواٖااايتأر  راااكتور يااامتمةااااو قيت ااااا خيتكلااا تمااا  ت

 االتي  ت اِيق تركتمِؼلقتمِؼم1تآلا تتورريتملؼيقيتبلعت ضِقػمتمنهقتمقتتظ  تب ٖيتٓبررتومنهقتمقت ِؽتومنهاقتماق  ٘ت

لتاااااااٗت ُواااار تاكااااقبةتتحياااار تملؼيااااقيت ا    اااا ت اةااااقرِ تواكااااقبةتت ت اااا ت ااصااااويٍت اااااالتأم اااااتأو  ااااؽتُقت ااااقتا اااا تحاااا تآلا 

ٔقالات خ  ىت ااايىتمةاقٌ و ت  اتةليهقيتث تنهقي ت اتةليهقيلتوتح بتاػق  يت اا خيلتومحىت ُورحهقتٓ ئ ة تأ تي خيتل 

ٔقمااايتى اااٍلتو  ٕااىتالةاااي تماااو ت اااا يىتياااقبَتأ  اااق تمااانه لتومااامت ت ضوطاااوقتألماااكتحظااا تتملهاااقتفااا تترقاا و اايلتٔو ياحااا تتحاا٘و

ملياااو توتٖلٌاااتتت022الارا اااققت ااااالتكِااا تمااامتر ليااا تت ااااويترؼقػاااقتور هاااقػّتأخااا  ت اتااا ترلباااتتمبلواااقتمقاياااقتيهاااقٌاتملياااق تو

ااوت ضِؼاامتمااىترااق ت ت  اا  تا اا تأوالبترهوماا لتاالتأنهااقتيااقبًتت تفاا ت را قكااقيتمالاا بةترقال قااا لتٌو رااقضِؼمت اااالتتاا ت خايااقً 

اااوتأياااىت اااا خيتأماااو ٘تتلاااٗت ضهـ ااا  تو أيهاااقت ت، ليااا ت اب يلااا توهااا تماااىترااار ت ت، لياااقيتمٌااا ت  ض اااٖيت ااااالتنلقمياااكتآلا لتٌو

 ضاخصصاا تو اتاا تيورأ ااشقت اةااي تمااو ت ااا يىتيااقبَلتو هاا تذاااٗتوراا مقتياالورقيتتِهياا لتثاا تااا تنلاا تماا  لتمااقت اااالتحصاايت

قت ن،ل ت اةقرّلتتؼل تبهقت اا ٓ ةت ض رلي تالياو لتاا اقو تًي قتبل لتألتأ تٔيتٌاًت ٓ  ٌقيت ات تت  ٓ تتوتصقب تملش

تمقتمليّتك لي ت اا خيتوك لي ت ضلقت، تاو و  تٔلشق1

أمااقتأ رااؽتراار تٌاااًت اهِؼاا تو اهِؼاا ت ضاللِاا ترٌااااتحةااق تخصو اا  لتاالتاذ تأ بتاا ت ضصااقبُ تكل هااقلتمحااىتاةااهقتطاا ت

تمليو لت042ٌاًتالاتٌقُي لتٌا تمىترش ت تٌقُي ت

تي  تأ تتحظ تالاتٌقُي ت ػق ت ات تتاٖل تكىت ضةاِبيت اِ   تو ضةاِبيت ضاو ؽتو ضةاِبيت ابلي 1تاذ 

 ِظزشبر خّبػٟ   ...............................................................  دمحم ئزظبْ

 اةااال تكلااايٕ لت اةاااي ت اااا ت  لت اةاااي ت اِقتااا لت اةاااي ت ضااا ي ت ُلي ااا تالحِقًااا لت اةاااي  يت ضةت اااق  يلت اةاااقبةت

ت تخظو ت إ   1ت ضةت ق و لت ضوؿٌو لت كلميو ل

لهقتم  متكل تأ ت اةو تٌوتملل  تتق  خي توت  تتأيييتالر تمىت تخٌقؾتكليكلت التيخٌىتكل تأح تأٌ ي ت اةو لتٔو

ومىتو ربهقت تخٌقؾتكليكلتضقذ  تأل تتق وب متته ت اةو تو اةو تٌوتتق وب مت1تُو ت بّتاهاقتوإلخو مهاقتوأخو تهاقتأ تأكلهاقت
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لت ض ااقٔيت اتاا تملااقنيتمنهااقت اةااو لتوبلااعت ضِااقػمت اتاا تتحاااقذتا اا تتاا خيتمةاااج،يتوت اا بملتالاا ألت الااق تكباارتكاا ةتُهااو ي

تومنهقتمِؼمترق ت اةلةل تومِؼمترق ت ت    1

فااا ت تخِيِااا تكلااا تر قكااا تتق وب ماااتتأ تتخصاااصتمبلواااقتمليهاااقتالةاااو تٔااايت اااه لتونللااا تر يلاااقتأ تٌاااا تىخرااارتملاااقنيت

ايصااادرتاهااقت اةاااو  تي اا تأ تتاااؤتيت ضبااقب ةتماااىت ت، قكاا توذااااٗتراخصاايصتمبلاااىتم ااقٔيتٓحراارةلتًشااايت ااهواـ تب ت اااقتآلاخاا تت

تالاتصق٘ترقضا خلر تورقاحِقً تكل تأ قستأ تيحظ و ت تٌقُي تتظ تر يمت ضا خلر 1 تملر تاورمي ت اةو لتومحق٘و

اتت خاال اليتواا تتحوار ت  اوا هقتمىتٔل ا ت اةاي ت ضا ي ت ُلي ا تالحِقًا تراق وب ماتلتراؤ ت ااا خليت اةاقرِ تكً 

 ضلااقيررتو ت صوياايقيتوت ضو يااٌقيلتر لنااصتأمااكتي اا تكليهااقتت هاا تمحاايتٌاااًت ض ااقٔيتوأ تنلؼاايت لاا  يت اٌناا تو ااِناا ت

تااولتالاخاصقصلتًشاًتم يهتهقتوته هقتر يلقلتو   تأ تم    تمصدختهقت القم توأ تمِو ترااٗتكل تأحةىتورك1

مليو تٌوتمبلىتٌا يلتو ت،ش ت اقٌ تت تت42االت قٌ تتركت ت، قك تألتٓ قتملحفتأ ت ضبلىتموطوقتالاتٌقُي ت 

قلتً ااا تتلااا يتأٌ يااا ت اةاااو لتًلهااا مقتماحااا تتكاااىت اةاااو تت022 ملياااو لتً ااا تالتتبااا  تأمو اشاااقتوإنهاااقتتِااا  تىماااو تحاااّتُااا ٌ 

تف ت اةيقح تاذ تا تنةتح  ت اةو   تًهحىتماح تتكىت اةيقح لتً قت االت وةتح ً 

اايلتالرا تماىت تٌقُيا تاػااق تر يامت ضاا خلر لتتٕاو تبهااقتمباقاىتمش ا تمو كا تكلاا تاذ تٓو اقتُاق٘ت اةاي  تمصاؼٌىت ضأو

ااااوت اااا ت اواااار تت إبرااارتأالتٌو كااا ةت ااااهو يلت اااوا ٕىتمااااىتخلاشاااقتمااااىتامِاااقذتمااااقتي ٕاااىتامِااااقذًتمهاااكتٌاااااًت ضلل ااا ت ااق  خياااا تٌو

ا تمقتكليهقتاب  ٓكتري  1 تتق وب متلتًاق وب متته ت اةو تٌو

ااا تمااىتياا ي تك اايت ت، قكاا لتو  ٕااىتٓااااٗتمةااؤا ت  اهـقًاا لتً  هااوقت ماايتى رااق٘توىت راا ترااقاِ  تمااىت اةااو لتٌو

ااٗتممتم ي   ت احِقً 1 تاشقت ال يتر لي ت ت، ليقيتف تٌا ت ػق تٓو

وحة تالاتٌقُي تب ت قلتًقت، قك ته تيقحب ت ض  وقلتو ض ي   ت ت،شو  تتاٖلٍتربك  بتبًورت ااح ليلتًبذ تتا ت

ت بت ا ًورتخقصترقض  وقلتًشيت  ا تك طكتكل ت ن،ل  اك 

رقاوةااااب تادخةااااق ت ت صو ااااا  لتًؤمااااقتأُواااار ت  اااااتبلقبتًااااااتحةاااااق تخصو اااا  لتًبر  الا تااااكتػو لااااا تراااا  لتومااااا تبؽت

ترقا رقغلتوتلوريكتم قٔيتتِهي ت ات تاشقت  تبقغترقألمـ  ت ضللومقتي تمقت يئخ تىم تأٓثر1

هِؼاااا ت تحو اااايت ضةااااقٌ  (لت"تحو اااايت ضةااااقٌ  ت ضقاياااا تتخةااااق تمحق اااا تاذ تيٌٕاااايتأ تمظااااملتًي ااااقتيخااااصتٌاااااًت ا

ٔقبي تف ت   ت ت ق  ت ُلي  تراق وب متتألمكتٌوتمحق  ت ت، قك 1 ٔقا ترهٗت ضو  ترؤ ت ت، قك تُ  11111ت ضٌاو ترو

را  تو  ا تأ تًقالتٌقُي ت ات ت ُور ت اةي ت ا ت  تف تر  ي ت ت،لة تو ات تتخصتمةؤا ت اةو لته ت تٌقُيا تمش ا ت

مالقماااايتملشااااقتر  ياااا تٓبراااارةلتوتي اااا تأ تتٕااااو تً هااااقتمةااااقٌ اهقتم ااااً  تراااا  تكلاااا تىُاااايتمليااااق لت ااااهتي تمو كاااا تكلاااا تكاااا ةت

  هو يتاٖيتتٕو تب ق ةتخررتكل تتق وب متتوكل ت و تتق وب مت1

 ِظزشبر خّبػٟ   ......................................................  ٔٛر اٌذ٠ٓ طبدق

 نخلي لت اةي ت ض ي ت ُلي  تالحِقً تربُلي  تميحرلا نمحرلا هللا مسبلت اةي ت ا ت  لت اةي تم حيت اةلؼ ت

تتق وب متتوػقػقلت اةي  يت ضةت ق  يلت اةقبةت ضةت ق  ىلتأمهقت تخظو ت إ   1

تذاٗلتًقتخ يدتكىت اةو تٌوتح يدتب ت قتذوتش،و لتو ؤر أتٔل ت ترتح ر تمقتو بت ف ت اب  ي لتٓو قتتلوبيتُ٘و

تمٕ ىت ا  الالتً هاتأ تف تٔل  ت اةي ت ض ي ت ُلي  تالحِق ً لتألمكتًللتف ت اويٍت االتأكؼقمقلتوطمتىيبمتح٘و
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يترش تت خلتتاالتوتؼلّت الهق ت ر أيت اا خليتف ت و تتق وب متتومحىتملحفت نل   تم  ُب تتِهي توماقبل تكل ي لتٔو

يتوت  ح تيا خيتر ِق ر تمخالٌ تكىتال شه ست ضل ق لت ض  يتكل تتلٗتىك ق٘توال ِقوا ت ات تته اتتلٗتىلوق٘لتٔو

ألبهكتترااا" أستت-ىخ  لتر و بتتخالٍتك قتٌوتأيل تف ت اةو توكىت اورمي قيتىخ  لتحتصتأيبات و تتق وب متت

ا تأم تيئ ٍتاك1ت- ايتي " ل ت ا ؼ مجلتٌو تُٓ 

تى و  لتُو ت  بّتاهقت تخ يدتكىتٓ قتأ   تأ تألررتف تٌاًت ض  خل تا  تأ ت ال ي تمىت ا    قيتأم ايتح٘و

ألتبًورت ضو يٌقيت اوحي لتوكىت ال يت االتأم اتركلتًشوتتCPUذاٗتم    توتٕ    تف ترلةقيت قرِ لتوتح ثهقتكىت

قلتمحلت ا    قيت ات تُقمتتبهقت هقْت يظقتب   قيتأخ  تو ات تالر تمىت  احظقٌ  ت القم تالا خيلتٌو يح بت اؼَ 

LPEEاًت ا    قيت ات تأم ايترقضق٘ت الق لتكل ت ضو بت ضةال ل تف ترهقالاتت  اةو ؛تموقت اور  لتموقت ت،ررتا  تهررتذاٗلتٌو

ٖقت تب   قيتمخاص تومىتػ يت خاصقيير لتً  تأم ايتااٌي تخبرتهقلتًؤلتت خيتمىتبل ٌقت وأم ايتمىتػ يتم

مٕا ت ا    قيت االتتي  تأ تيحور تمقترقالاتً هقتو حور تمِاظيقتهقلتوألتمِؼمتي  بتت مي كتف ت اةو لتي  تكل 

ت    يتكليكتأ ت تةل تتلٗت اوثقتّتو وؿٌشقتوبةاٌي تمنهقتخل٘تك لكلتو تخق٘تأ تٔيتٌاًت ر  الا يتالتمل يتبهق1

محااىتماحاا تتكااىتم  وكاا تمااىتىمااو لتمنهااقتامِااقذتى و  اااتكااىتتاا مي تى ااو  توكااىت بتالاكابااق تاو ااو  لتوإااىتكلاا ت

ااا تبةااا تالاتتأ ضت او ُاامتمااقذ تم اا  تم اا تت  ياا  ااوتالتي اا تأ تيحاا تترصااٌ تنهقتياا لتٌو  ت ااق ةتوىخاااتراا ألت اةااو  لتٌو

ٔقيتمخاصااا ت ااا تلااا  أشااا قصتا ةاااتتاشااا تكلُااا ترقاةاااو توا ةاااتتاشااا تأبناااىتب  يااا تراااكلتٌااا تم ااا بتأبكياااقالاتوتم ااالوذو لتٌو

ته اااتتexécuteurم اا بتمهٌااترقابهاقالاتر ااقبةت اوار  توا ةااتتاشا تخباارةتفا تتاا مي ت ضلاقا ت ااق  خياا توالتكلُا تاشاا تبهاقلتراايتها ت

 ال يترقابهقالات اور بيت االتٔلٌشقتركتمشه ستمل ق للترهقالاتكلا تب   ا ت ن اصار 1توأماقتأ ااو  تماقت ا لاكتفا تٔل ا ت اةاي ت

تفاا ت اةااو لتً ااقتكلُاااكترااكلتٌاايتٌااوتكااقا ت ثااق  ت تأ تيٌتاا تمِااق٘و ااا لتًلاا  تمااىت ضلِاا٘و تألااق ترٕااا تٓو  ااا ت  لترااؤ ت ضِااق٘و

تيبحد تااكتٌاقميت رااتٓبرارتًِاؽتالتهرار1تٓ اقتأ ااو  تأ تتًقضِق٘و ت اةاشل ت اتا ت ااخٌٍتكهاكت الا الاتو ااوْر كاىت تخلا٘و

ٖقتاا تب   ااقيتمخاصاا تي ٕااىتاشااقتأ ت مؤخااات أيااكتوااا يهقتو   ةت احِقًاا تهاا تملاماا ترااؤ تتبلاادتاهااقترقن اصاار لتٓ ااقتأ تااا يهقتم

وماو تكلا تتٌي مقترخبرتهقتف تٌا ت ن،ق1٘تًحر تماًو ت ا    اقيتوت ضرز ميا قيلتي ا تأ تمِا مشقتال خاصار تواا  تأللتٔاق لتٓو

علتأل تملاقا ت اةاو ت اتاوررتروةاب ت لت%50يِر تأمكتحر تمصيتا  تم حل تتصاويٍت اةاو تٓوار تتكاقا  لتًاب تملٌهاقت ارًر

ت1و يصباتمصٍت اةو تم  بتحيؼق تت  ري تر ي ةتالتكلُ تاشقترقاةو ت ااق  د تال  يه لتورقااق  ت يصل تتصويٌشق

ٔقيتمخاصااا تروطااامت فااا تبلاااعت ضااا  تٌٓاااقستومااا  ٓيتم ااا تبو  تت  ريااا تكقبيااا ت يلااا تالةاااِوغلتومااامتذااااٗتتِاااو تلااا 

ت ااِهياا تو ضرز ميا ت ال ما تاورمي شاقلتأمااقت بكقماقيتخ ااي تتبِ هاقتياقتخ تأل  اا تماىتأ بامت اهو يتا اا تحار تأ تت ا تاشاقت تخلا٘و

ااتتاااىتم ا تاالتحقتؼااقتمااىت" الااو "تمحاىتًٖل ااقتت ااِّترااالاتمااىت اةااو ترٖايتكـ اااكلتاالتورقب مااقت ا اا تٌ ماكلتحتااصتمصاايتا ا تُو

لتألمااكتأياابات.0ور  ياا ت اِاا  تت02كاوضت اةااو ت ااااق  د لتواااىتتخالااٍتُي اااكتكهاا ٌقتكااىتألتر ااتتت  بايترناا تفاا تنهقياا ت اِاا  ت

تم  بتحقتؽتمىت الو 1

ايت اااخ ت اااق  د ت ااال تتًلها مقتنها  ت اةاو تًبمهاقتنها  تملاكتٔايت ااِهيا تو ت بارةتٔو وطالكتًياكت ابهاقةلتوحار تمِاا٘و

رؤمهااقتنلياا ترهااقالاًتراا كو تاياالحكلتًبمهااقتكلااا ت الٕاا تمااىتذاااٗلتمحااىتنناا  الاتااياااكتوالتمصاادخكلتًؤمااقتطاا تٌاا  تألتراااالاتماااىت

ت ن اصر تًل ةو تٌا ت ضِاقوار تأوت ضشه  ار ت ضل اق  ر ت ااايىتاا تي   او ت ابهاقالات  اةو تر و ت ألت ن اصر لتوحر تأُ٘و
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تشاا  ٔقيتخقياا ترااا كي توح قياا ت ابهقيااقيت ااق  خياا ت اور باايلتًااؤ٘و هااقْتلاا    الاتي اا تأ تمٌٕاا تًيااكتٌااوت االم ت ضااو ػهر لتٌو

ت خاا لتوإااىتاذ ت آلايلاا تالةااِوغت اتاا تتخالااٍتكااىت ابهقيااقيت اور رياا تىخاا  لتًحاار تنهاا  تمناازالتت  ريااقتي ٕههااقتتلو ظااكتر ناا٘ز

تٌ مهقت اةو تًلتي ٕىتتلو ظكتاػلُق1

لهااقتمِاهلااو ترااؤ ت اةااو تأٌاا تشاا  الاتراق وب مااتلتوأ تٓ ااقتأ اااو  تأ تٔاايتو  حاا تمهااقتتحاا تتكااىت اةااو توتأٌ ياااكلتٔو

ٔؤماااكتحاااقتؽتت  بااايتم ااا بتماااىتأيااا ت  اةاااو تٌاااوتتق وب ماااتتوأ تتق وب ماااتتهااا ت اةاااو لتوإاااىتحااار تماااا خيتًاااهحىتمالقمااايتملاااكت

تأٌ ي 1

وأ تمبحادتكاىت ضاو  بتاوارمي ت اةاو تتومقتأ   تُواكتأيظقتأمكتكليهقتت كي تٔيتىراا الاتآلايلا تالةاِوغتواا  تٌا مشقل

واااا  تٌ ماااكلتًقاشااا  تواكاااقبةت ابهاااقالاتاااا  ترااا بتالكاباااق تواااا  تراااقاورمي تواااا  تأحااا ت ضصاااؼدخقيت ضالاااق يتكل هاااقتفااا تم اااق٘ت

تىماو ت ضه ا تكنهاقلتًٖايتم اٖيتفا ت اةاو تاالتوااكتحايتتِنا تملؼياكت ت برارت ااالتاا  ت ااح ر توت مي ت اور تلترايتٌاوتماىتأ٘و

توالتحتااصت ضشهاا ست ضل ااق للتًِلاا تمااىت ضشه  اار ت ضل ااق  ر تمااىتاااكتخباارةتفاا تتاا مي ت اواار تلتو ااا اييتكلاا ترقابهااق الاتوالت ضِااق٘و

ٔق ت االترن ترقإل  هتتمىتػ يتمشه ستمل ق ل1 تذاٗت ضِؼمترر ت ضل يقيتورق ت اا 

ِاقوار توىشا قصت اباقححر تكاىتمحىتر يلقتماٌِر تكل تأٌ ي ت و تتق وب متلتً كومقتمىتألبقًت ضشه  ر تو ض

ٔقيتمخاصاا تفاا ت اااا كي تاناارم تمااقتيلامااكت اواارمي لتواذ تااا تمااا ٕىتمااىت  ااا راترؤُاايت ااٖااقايٍلتم  اا تأش قيااقتمخاصاار تولاا 

ذاااٗتم ك ااكتح قياا تأل و  ت ضااو ػهر تفاا ت ماـااق تاي ااقبت تخااايت ضهق اا 1تأكؼاايتمحااقاللتٔاايتمااىت   ت ض يهاا ت الايِاا تاٌاااقستاالت

توالحاافتأ تم  وت كاا تمااىت اااا و تتاا تتاا كي شقلتًاالتوراااوبتاِاا   ت اشاا  لتتااا كي تيٕااو تحةاا ت ضلااقيررتا ااا تحاار تاي ااقبت تخلااا٘و

 ااِهيااا تأوتا ااا تحااار تاي اااقبت ضرز مياااقيت اظااا و   تاورمي شاااقتوتايااالحشقلتااااااٗتأم اااصتكاااىت اتةااا قتوالتأُبااايتبهااا  تألترااااالاتماااىت

ت اةو 1ت

اااوتأ توت    ةت احِقًااا توياااي تكلااا ت اةاااو لتوإاااىتأٌااايتتق وب ماااتتٌااا تٌهاااقْتأمااا ت خااا تألاااق تااياااكت اةاااي ت تاحةاااق تٌو

 1مليو تٌوتمبلىتٌا يتر  ترقاوةب تاكت42أ خق ت اةو ت اايىتم حلش تو  حلش ت ن،ل لتورقااق  تً بلىت

 إٌبئت األٚي ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ................................................................  دمحم رِبع

كلاا تألاا يت ض  االر لت اةااي ت ااا ت  ت نخواار لتميحرلا نمحرلا هللا مسبلتو تخ اا تلت  ت الااقضر تو اصاالةتو اةاال ت

 اةااي تم حاايت اةاالؼ ت نخواار لت اةااي ت ضاا ي ت ُلي اا تاااو   ةت احِقًاا ت نخواار لتأخااو تيتاخااو نيت ضةت ااق  ىتو ضةت ااق  يلت

ت تخظو ت إ   1

تفا تٌاا ت ضوطاوقت ااالتالت تيخالاٍتًياكت اهِؼ ت ض تبؼ ترقاةو تها تً يا تب ت ا تب خايتم لةاهقت ضاُو لتاٖايتماا  ٘و

 ثهااق تمااىتحياادتأٌ ياااكتوبو ًت تخظااق للتًشااوت اةاا  ت اتاا تتلاا يتبهااقتتق وب مااتتمااىتخاال٘ت ااو ٌقتومااىتخاال٘تأر  رشااقتومااىت

خل٘تأرو بهق1تورقااق  تتٌقكلتممتماقتتٌظايتراكت خاوةلت او الاتماىتخال٘ت ااِا ي ت ااالتتِا  تراكت اةاي ت اا ت  تأوتماىتخال٘ت

هااقتمااىتخاال٘تٔل تاا تأوتماا  خلت تهاا تا ااشق توت اٖل اا ت ت،قملاا تالةااي تماا ي ت احِق ًاا تأوتمااىتخاال٘تتاا خليت خااوةت إاا   لتٌو

اههاقالاتفاا تٌاا ت اهِااقشت ي ااقبيت ااالتنلاِاا ترؤماكتيحاااقذتا اا تاِاقالا يتاٖاايتمهضاجتكلاا تىُاايت ااو  ترقاةااو توتأٌ يااكلتثاا تم اا ت

ٖقميااقيلتوخقياا تأمهااقتُاا تماٌااّتكلاا تألتتوي راارتأوتتاا مي تأوتاياال لتوإااىتيبِااىتاد،قماا ت ضااقبلتا اا تآلاايااقيت ض ٕهاا تثاا تا اا ت م

ت  ٌه اك1
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 ر قتتح ثهقتوماح تتكىت اةو لتٓ  ل تر ق  لتومىتخل٘تماقبلاكتالةو تف تلِكت ضقبلتو الماقبللتًٌايتلاِكت

ااوتذ شااقلتوفااا ت ت،قماا ت الماااقبلتٌو ٖق٘ت اتااا تملً  اااوت ضاا تبؽترقااصااا كقيتورٖاايتىلاا ااااٗت ضااقبلتٌااوتماااقتتحاا تتكهاااكت خااوةلتٌو

 ابلااا ت اااااق  د تو احِاااقف ترصاااٌ تكقمااا لتًش اااقتلااا ئق تمال ماااق لتااااااٗتماااىتخااال٘تماقبلااا ت اةاااو لتو ر اااقتاذ تبكيهاااقت ن،لااا ت

اٍت خا لتوااااٗتآلا تحار ت  ضُو تا  ت  ق ةتمي  مي تالبلعت االتا تملا يتحِيِا ت اةاو تووطالكت اا  ٌىتُا تيٕاو تااكتمُو

ممتم حلا ت اوار تتكلا تمةااو ت ت،شا تو احِقًا تكلا ت ضةااو ت نخلا لتها تماح تتب خيت اد،ه ت ااِهي تال  ل ت ت، ق  توت

ٔقاااااا ت ت،هااااا تتظااااا ت ضٌت اااااي لت اا حيليااااا ت احِقًيااااا تكلااااا تمةااااااو ت ت،شااااا تو ض ي  ااااا تكلااااا ت ضةااااااو ت ُلي ااااا لتاطاااااقً تا ااااا ت او

ترٖاايت و تأخو اا تاااوت رلهااقتا اا  ٖق لتوااا يهقتمحقطاا تلتاِااقالا يتوتتوياايقيلتوأُاا٘و  اهِقلااقيت اةااقرِ تت تخظاا   توو   ةت  اا

اور مقتأ تراالاتم اقتماٌظايتراكتآلا تٌاوتمةا،يتفا تم  وكا تماىت نخقطا توم  وكا تماىت ضا  خليلتوإاىتالت ااييتاهاقتاالت

تأ تمٓئ لتوهللاتيح ت الب ت ضدخق 1

هاااقْتماااقتمةااا صت كهااا ت تخااا يدتكاااىت اةاااو لتم ااا تمةااااو ر :تٌهاااقْت ضلقت،ااا تالا اااور تي ي ت اتااا تتهااا ت اةاااو تٔاااقمللتٌو

ااٗت اةي ت ض ي ت ُلي  تااو   ةترقض يتٓو لقت، تآلامي ت ات تتح تتكنهقتم  وك تمىت خو  لتمنه ت اةي تمصؼٌىت ضأو

ٖقمقيت ضقبي تحقط ترِوة1 ق ت م ت احِقً توتهرٌر قلتوف ت ضلقت،ار تم  تٌ 

ٔقالالتو اتاا تومحااىتمااىتخاال٘تم  خلاا ت اةااي ت ااا ت  تم اا تً هااقت تٌقُياا ت ضليااق  ىت اتاا تتاقبلشااقتو   ت ةت احِقًاا تماامت ا اا 

ت إو تراالاتمىت ضلقت، تالا ور تي ي لت ات تتظ تو   ةت ا  خلي تو يق  ت ض يه لتومحىتماقبلشقتف ت تصق٘تمةا  1

وىخ  ت ات ته ت ا تماو٘تٌا ت اهِقشتم تبؼ ترقت،االاتمىترق ت ت    تا  ت   ي تأوالبترهوم لتومـ  تضقتحصيت

لة تو ِوغتأح تأر  ركتوالاتٌقُي ت ات ت هلِ ٌقتممت ت،ش لتً ىت ت،ي توروبتمليونيتمىتتص قتف ت و ترق ت اة

ا تمىت ض ٕىتم    اكلتومىت ض ٕىتأ تمؤخاتًيكت ٖقميقيتٌو ّت م بٌ  تمىت ت،ش توتثلثو تأاٍتبٌ  تمىت ت، قك تًو

 ات تتles rubriquesلتًقأل ؼ تأوت ااوييقيتكل تٔيتمقتٌوتم تبؽترقا و تآلايل تالةِوغلتألمهقت واح تتكىترقم تمش 

تتٌ ضتكليهقت بخق٘تًؤلتأم تم   تامٌقُكتي  تأ تيٕو تًيكترقرقتيٌااتاهقتم قالتالص ي1

هقْتأمقٓىتأخ  ترقاةو تهررترق ت اةلة تاشقتمٌ ت ت ؼو ةتوتأٓثرلتٓ     ت ر  ٌي ت ا وب نيترؤحٌررلت ٌو

يات اايىتيللبو ترقاِ  تمهكلتُو ت   لهقترخصويكتٓد،ه تتِهي تًقتخقتؽت ضاو ر تبهقتم ٖيتخؼ  تٓبرر تكل ت االم

هقْتأيظقت ضِؼمت االتأثق تكتم ي   ت و   ةت اورري ت اوػهي تايٕو تاشقتبو تواوتمىترق ت ااحاي تومىترق ت اةلم 1تٌو

وت نخقذلتا   ت ضلل ت لتٌاًت ضِقػمت احلتتت ٖيتخؼو ةلتواااٗتُ  ٔقملت احِقً تف ت خ تاِقالاتٌو هقتراصو  ت اةو ت

لتوور مقتأ ت وذاٗتر شوبت اِة ت ااِن تب خيت ن،ل ت ضُو لتُو هقترؤخاتمئقيت اصو تمىت ا  خيتو ت ق ذتومىت اٌَو

ت تخقتؽتمِة تا  تُة ر 1

تٌيتمواـ تا  تأ تتٕو ت ضلقت، لتأ تمِو تكل تىُيتراوؼي ت اةؼالتٌهقْتأمو تب خيت ت،قم ت ٌهقْتمِور تيِ٘و

ت ات تره تتب خيت االت ٔقضهق٘  قيلت هقْتبلعت ضِقػمت ات تره تتف تأح تىُو وت ت،قم تالا اج،ق  لتٌو ماح تتكهكتٌو

 اةو تألتمليِ تالةو تمحيترق ت   ي تأوالبترهوم توت ضهؼِ ت ات تيِق٘تاشقترق ت تد،قذلتًبقااق  توف تاػق ت ااوييٍلت

تٓ اًتأمو تا  تً هقتخليلتي ٕههقت تخ يدتح٘و تيٌي تملقت،اك1ٌو



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

77 

ورخصوصت ا     ت ات تتح تتكنهقت خوةلتًله تبخواهقتال  ل تا تم  تأي تب    تو اد،ه تٔلشقتت ش تكل ت

ذاٗلتو ا     ت اوحي ةت ات تتاًو تكل هقتأم مقتبهقت ضشه سترورقبلتأمقت ات تياح تتكنهقت خوةتًلتوروبتأللتأث تاشقتوالت

ٖقمي تااتبلشقت اًت ا    قيتla traçabilitéام لتألمكتًللتكه مقتت   تخوضتًليتاكتبل ت  ور تي  لتتلامٗتب   قيتٌو

ٖقت ت ٔق لتوممتذاٗتتٖل هقتوتو يلهقتممتبلعت ت بر الاتوممتبلعت ض مٌةشقتي  تأ تتحبر تًقاوطمتتوررتوا تيبِىتٓ قت

تاوخوةتأمن تل،لتتر يمت ض  خليلتوا  تمىت اظ و لت رقر تكنه قتو ح ةتو ح ةتاالتاذ تبكتت ضاخصص لتوأُ٘و

 اظ و ةلتوإىتٌهقْتملحـقيلتً حلتمقتيخصت ا    قيلتواههقُيتىم تمِقلقتموطوكيقتر و تما ي  يلتمحىتا ت

كتبو ت اكتوتلً  تلتًِ تٓ  م  تألتب   قيلتمحىتمِو تًِؽترقرتهقب يلتوكل ت اييت ضحق٘تكه مقتتح ثهقتكىت ضِق٘و

وتر و ًلتمحىتالتمٌ ضتٌا ت ات صترا تكلتام قتماح تتمىترق ت ااو ييترؤ تٌئالالاتت احِقً تومٌت ي ت اور تترق  ك

وإىتٌهقْتأمقستت-ًللتي  تأ تيٕو تٌهقْتالاخاصقصت-ا ةو تم  بترهقتر ترقاور  تٓ قتُق٘ت اةي تمو ت ا يىتيقبَ

و تكل تم  وك تمىت ضآث تتومل وًر توب اولو تمحلتآلا ترِلل ت"روالو  "لتوكه  مقتح ثهقتمٌت ي تآلاثق تكنه تم ً 

ت خو  تٔلش ترؤمكتمىت اٌقكلر 1 لتُقاتترؤمكتمل ويتوذًٓ  توكىت ضِق٘و

ف ت الِقالا يت ات تملِ ٌقت ن،ل لتٌهقْتلِق :تت ت  تآلاثق تف ت ػق ت المقبللتو ا ّت ضقبلت االتياؼل تٌاًت

ورقضهق ب تومىترق ت ااآررلتًله مقتر أمقتربم ق تر مقمجتت ضلقت، لتوخل٘تالاػلقتكل ت اةو تتيـش تترؤمكتيلامكت ااوررت

ت اةو تومقتٌوتماًو تا  ت ن،قا ت اةقرِ لت  ال يتف ت اوالي ت ت، ي ةلتُ هقتربم ق تب    تتِهي تمىتخل٘تمقتا يهقتح٘و

لهقترؤ ت يل ت ا  و  تالةو تيلامكتكل تىُيت ت(7.6km)كقم تال ِؼمتتمليررلتورؤ ت ابؼقُ ت ااِهي ت اظ تتهيئ ت0ُو

تلً  تا  تهررتذا1ٗت03و مق ةت ال ومي تو ضةقحقيت ت ظ  الاتو إو تبهقت

للتًب تالق ةت اةي ت تضر تم ٕو  لتوه تمةؤا ت ضهاقؿ ةلتًٌلالتي ا تتحيار ت ضهاقؿ  يت اِ ي ا تًِا تأيابات ًو

لاااالت اااابّتااااا يهقتملؼااااىت خاااا تمخالااااٍلتومحااااىتح  صااااو تب خاااايت ن،لاااا تومق اهااااقتماااااقبلر تكلاااا  تأ تتٕااااو تٌهااااقْتمهااااقؿ ةلتًو

اا متتو ُاا تإااىتيلامشااقتشاا  الات خاا تً اا تتحاااولتكلاا تمااا جتمااىتىمااو تىخاا  ت اتاا تااا  تاشااقت  تبااقغتمبقلاا ترقاةااو تراايتبهااقت ُو

ااق ت ُواار  ت خااو  تب خاايت ت،شاا تأ تتااهِاتوأ تتصاقنتفاا تاػااق تو ُاا تخقياا تبهااقتوأ تتلِاا ت ضهااقؿ ةتو اتاا ت   تباقغترقاحِقًاا لتٔو

ماااقبلر تاشااقتفاا تاِقالا تهااقت تخقاياا لتومااىتراار تىمااو ت اتاا تم  اا ٌقتمااىتٌاااًت ضهااقؿ ةتكلاا تىُاايتأ تتلباا ت ااصااويٍلتٓو ااقتتمق اهااق

تًلىتيبِىتٌهقْتألتتصوي1ٍت%50ُق٘ت اةي تمو ت ا يىتيقبَتاذ تت قو ت ت    ت

اااا تألٌ يااا ت اةااااو ل و لتوأمااااقت ُواشاااقترٖاااايتمةااائواي لتو ت،شاااا تأيظاااقتم ٓ  اااااٗت اةااااي ت اااااو   تتوإاااىت خااااو  تمااا ٓ  ٓو

حا  صتكلاا تٔاايتىمااو ت ضاللِاا ترقض يهاا ت الايِاا لتر لنااصتأ تٌهااقْت اش تٓبراارتفاا تٌااا ت ت،قماا لتاااااٗتًااهحىتمااىتخاال٘تٌاااًت

مليو لتو ات تته ت ضِؼمتمىترق تت042الاتٌقُي ت ات تاشقت  تبقغتبها ت ت،قم لتًقإلخوةتأثهقالات ت،لة تىخررةتك او ت تٌقُي ت

البترهومااا توأطااقًو تمِؼاامتراااق ت اةلةاال لتًلبااق ت اةلةااال تخؼو تااكلتومحااىتمتةاااقالا٘لتكهاا مقتيٕااو تٌهاااقْت ت  اا  تا اا تأوت

ترقم ت  اج،ق  لتو اةلؼ تت   لهقتالا خيلتٌيتمواـ تاك  بت ا      

تروراو ت ااا كي تأوت اشا  تٌاوت ن ااصلتمحاىتمهاقُيت اياقيت نخقًـا لتًقاشا  تااىتيٕاو تاالت ومىتاكت تخّتف ت اِ٘و

لاتتحقبثا تًشاقتها تالاحايقػاقيت اتا تي ا تأ تف تحقا  ت اظ و ةت اِصو توحر تا تمل تٌهقْتحيت و ًلتًابذ تالتُا  تهللاتُو

ق ت من تًٖل قتتؤخ مقت  ب بيت ت ؼو ة1 ٔقا ك لتمىت االت يِو ترك تٌاًتأمو تي  تمهقُ تهقلتإىتٌهقْتٌ  تمِو تبهق ت
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تفاا تٌااا ت ابااق لتخقياا تأ تٌهااقْتأمااقستهيااو  ى كلاا ت ض يهاا توح  صاار تراا ت تخاا صتكلاا تأ تتٕااو ت ض يهاا تتوأمااقتأُاا٘و

راق  خشااقت اااالتي ماااتاااكت اةااو لتأ تنلِاا تاِااقالا يتماامتىشاا قصت اااايىتي  اا  تبكاا ت ض اا وقلتضااقتال توأ تمٌااااترقرااقتالهِااقشت

مااىتتمقب مااتتىمااو تم تبؼاا ترقضااق٘لتواااوتمااىتأراايتمِؼاامتو حاا لتًللاا تٌااا ت اااو شتأ تيٕااو تمٌاوحااقتكلاا تر ياامتىياال ة

تر يمتىػ  ي1

ملياااو تراااقالاتفااا تاػاااق تاِقالا تهاااقتملشاااقتوفااا تاػاااق تت022نللااا تر يلاااقتمرز ميتهاااقلتوالللااا تأيظاااقلتًقكا اااقبت ت،شااا ت ااااالتٌاااوت

تأٌ ي ت اةو لتًل قتالتم كٌو تاا ق ةت اةو تحتصتتٕو تاش تب  ي ترو ُلكلتوحتصتتٕاو تاشا تًٕا ةت اِقالا تهقتممت احِقً تح٘و

ت ك 1و لخ تكه مقتمهقُيتملش ت ا

هااقترقضهق ااب تًاحهاااقت تتكلااا ترااق ت ت  اا  لتأمااقترااق تأوالبترهوماا لتٌو بلاا تذاااٗتماورااكتا اا تىرااو  لتب  ت احِقًاا تألااً 

 lesمِقلااااقتب خااااايت اد،هااااا ت ااِهيااااا لتً ٕومقتاااااكت ضل ق  ااااا ترِياااااتتمحقًـااااا تكلااااا تتصااااقمي شقتوالتيلاااااا تاالتبلاااااعت ال ةاااااقيت

retouchesٖقتااا تفااا تٌاااا ت ت،قمااا لتلت ن،لااا تمةاااال تإلكااا  بت ا    ااا لتومحاااىتمااااوت ٖقتااا تمخاصااا تثااالتتأوتأ بااامتم ً تكلااا تم

اااا تُ هااااقت ورقاٌلاااايتأُي ااااتتب   اااا تمااااىتأراااايت اواااارمي لتوخاااال٘تمهقُ ااااتهقت ُواااار تبلااااعت خااااو  تأ تمباااا أتربااااق تتق هومااااتلتُو

ق1 تف ت ا رقه توهرٌر تر هقُ قيتممت اصهقك ت ااِلي ي ت ات ت ُورحتتأ تتاٖلٍترتهيئ ت ابق توأ تتةتح ً 

اايتمااىتياااًو تكلاا تب   اا تأ تي اا مقتبهااقلتتواذ تٔااق  تمااىت خااوةتٔو م ٕهااقتًاابنيتأػلاا تمااىت اةااي تمااوت ااا يىتيااقبَتوهرااًر

هقت لٕ ت اةي ت لي ترورقبت االتم مقتر  يمت ا    قيت ضاًو تا يكلتًلتي ٕههقت ال يتبو تأ لي1ٍ تٌو

 لتورقضهق ب تًبمهقتم رؽتٌا تمِؼمترق ت اةلةل تاكتػقبمت  اج،ق  تإومكتم ٖيتخؼو ةتكل ت لم ت ضو ػهر

 ت،قم ترقاهِقشت االتي و تحقايقتوم رؼكتخقي تر و ت اةلؼ تف تٌا ت ت،قم تتحتتال  يت اةي ت القميلتًله مقت

قلتو ات تكِ يترخصويشقتاِقالا يتمال بةتومنهقت ٔقا و تآلايل تالةِوغلتومقتأٓثٌر ت اةو لتًشوتأم تم ٖيتته ي  ت مِ٘و

قتاِقالاتت تكل تمةاو ت ت،ش ترحظو ت اةي ت القميت الِقالا يتكل ت ضةاو ت  ٔق ت خٌ  التوكل ت ضةاو ت ت،شوللتو ضٓ 

كتٓ قتٌولت تأ تنةتةل تاكلتوإىتأ تنلً  و اةي ت ا ت  تف تاػق تمِورحقيلتًص  ح تٌا تٌوت او ُملتاالتأمن تاىتأُ٘و

ق لتخقي ت ا و ت ات ت ا خيتف تاػق تت ات تً   بت ِوغتىمؼق تيح تتتويرر ت و الاتكل ت ا و تآلايل تالةِوغتأوتهرٌر

قتكليكلتورقااق  تا يهقتبك ت ي ٕههقت ٖقاليت ض تبؼ تبهقلتوإىتكل تىُيتا يهقتا شق ت ت،ش لتومحىتن ٌٕ  ىػل تو ل

تمىتملقت، تٌا ت اـ يتالا اج،ق  1

ٖقً هقتأُور ت اةي ت ا ت  لتكِ تاِقالاتخقصترقاةو لتامقتأ تيٕو تف تاػق تت،ه تت ئت اٌ صتأوتت،ه تتإو تمىتٌو

متًيكتتوييقيتونةا   تاايكتأ خق ت إوست ٔقبي ير تورقححر تومشه  ر تمخاصر لتوأ تيٕو تاِقالاتب خليقلتمً  أ

تىمو ٘ت اايىتاش تهررةتكل ت ض يه لتومٌاات اهِقشتمو   ةتممتىمو تىخ  تكل تأ قستأ تيبِىتٌا ت او شتمٌاوحق1

 بػٟ ِظزشبر خّ  ......................................................  ٔٛر اٌذ٠ٓ طبدق

أبكٓو تر  ي تا  ت اإٌررتف ت ابحدتر  ي تكىتلٓ  تمخاص تف ت اا كي لتًشاًتأ و  ت ضو ػهر لتو اش  تا  ت

ٌوت تخيلتكل ت ن،ل تأ تي  تحلتو تخيتٌوتاي قبتلٓ  تخقي ترقاا كي لتا يهقتمِؼمتم ٖيتخؼو ةتاذ تي  ت

لقت، ت ض ٖيلتمحىتالتمالقميتممتبو ت يل تالةِوغتوإىت    قترا كي كتإل  ا تحقا ت ت ؼ تا  تحر تاي قبت ا ك تض

تمالقميتممت و ت ض يه 1
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 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

تٌا ت ضوطوقلت ن ٕ تتر يمت خوةتكل تت خلته توملحـقته تف تٌا ت ضوطوقت تخةقسلتواؼقضقتتح ثهقتح٘و

ٔق تىم تيِاض  تالا اج،ق٘تف تبلعتمِقػمت ت اةو 1و

ً وطوقت اهِقشت ايو تٌوتٌاًتالاتٌقُي لتٓو قت ُور تبلعت خوةلتمىت ض ٕىتا تلقالاتهللالتومحىتنل يتف تاػق ت

ومتت مهقؿ ةتبواي تراوةيّتممت ت،ش لتُو تكِ يتاِقالا يت و الاتف ت ت، قك ت اور ري تااق وب متتأوتف تم ل ت ت،ش لتٓو

تت،ىتم وٓر تتل يتحقايقتكل تاك  بتمهقؿ ةتبوا ي ترقااوةيّتممت ت،ش لتأ تمخ ذتراوييقيتف تٌا ت ػق تتوخقي تح٘و

ى و  لتٓ قتنل يتمىترش تأخ  تكل تت ت  ت ضآث ت ااق  خي ت ات تُؼلهقتً هقتألو ػقتٓبررةترقااوةيّتممت اةلؼقيت

ٔق تاهقتاِقالاتخقيقتممت اةي تو   ت احِقً تف تٌا ت ت ػق لتو تخ  تلتويلهقتا  ت نخلي توممت ضصقترت ت ق ري ت ضلهي لتو

تأمو تك لي تف تٌا ت ضوطوق1

ٌهقْتبلعت لق  يترقخاصق لتأوالت اةي ت تاحةق تألق تا  ت تخةق ت ت صو   لتُ ت بّت  تأ تُلتتف ت

وتب  ت ا رقنت ات تتلؼيت اح  ت ا و  يترؤمهقتاىتنل يتركلتًِ تم  مقترا  ر تم   ةتبها ت ت صوصلتو ضحق٘تو لرتٌو

 وكشقت ه تومصٍتبةابكلتوف تٔيتاِقالا تهقتمهصرت ت، قكقيت اور ري تىخ  ترقالرالقبتكهكلتٓ قتأ تو   ةت ا  خلي تم 

تمٌةشقتتهصرتراا1ٗ

محىتآلا تنةررتف ت ت قًتوطمت كا قبت ت،ش ترحةق ت ت، قك تث ت نر تٓيٍت  ا تذاٗلتًبمقت نر يتم   ل ت

ٖق٘ت خ لتًبهقالاتكل تاو   ةت ا  خلي تكل تأ قستخلّتره تخقصترورت ا تال مي تى و  لتًشا ت ابه تهررتموروبترقضرز مي تٌو

 ا و   ت ت، ي ةلتكه مقتيٕو ترق تخقصتي  تا  ق٘تم   ل تالو   ةتاٌاحك:ترق تخقصت "ت مي تى و  "لتوامقتنةررت

وتمقت ُورحاكت ت،ش لت لترؤت–خقي تف تىمو ت ضةاج،ل –ف ت ت قًت  تيٕو تٌا تالاكا قبتخقصت"ت مي ت ابهقيقي"لتٌو

ترورمي ت ابهقيقي1

يتأ تتٕو ت تٌقُي تاػق تو إو تً هقت تٌقُيقيتحة ت ضِقػملتٓهقتػقابهقتمىت ت،ش ت ألق ت اةي تمصؼٌىت ضأو

قتٓ و ُمت يقحي لتوإىت الِقالا يتو اا ق  يتو نخقط تذٌبتتف ت أ تتٕو تىواو  تف تٌاًتالاتٌقُي تاورو  توأ تنةتح ٌ 

تًتمِؼمترق ت ت    تو االتأبخلهقتًيكتمِؼمترق ت اةلةل 1 ت ق

ر تف ت اصٌِ تًبؼبيل ت تخق٘تي  تأ تيٕومو تمىتذولت ت برةلتًشاًتمةؤا ترقاو تىٌ ي لت أمقتمقتيخصت ض قٓ 

تذا1ٗ تو   تأ تمٕو تمحاقػر تح٘و

 تب  هقتًِ تأ ٌ يتكل هقتورقاوةب تال    قيلتًهحىتا تم  ت ي تب    تف تٌا تالات قًلتوحتصت اصٌِقيت ات

 ضصدخ ت ااِهي ت  اةي تك  تٌقبيتو اةي تمصؼٌىت الل  (توحبا تاوتتًو مقتكل تٌاًت ا    قيتًبق اخهقالاتمقتتويلهقت

ركتمىتػ يت اةي ت لي ترورقبتًلتوروبتأللتش  الالتومحىتمقت اهقتمبحدتف تٌا ت ػق تاوةاٌي تمهكلتٓ قتنةاٌي تمىت

تةقك مقتوتةشيتكليهقت ضؤمو   1ت ق  تآلاخ  ىلتا ر قتت

قتيٌِ تت42أمقتمبلىت ت22.مليو تًشوتخقصتبهاًتالاتٌقُي تواالتًقت، قك تكِ تيٌِقيتف تاػق تت مي تى و  ت خٌ 

ٌهقٌقلتًلتي ٕىتٌ  تألتمِؼمت ٔقمتت ته  تبلعت ضِقػمتاالت مهقتأُو مليو لتوكل تذٓ تٌاًت ضةؤا تًقا ٓ  ت ضٖلٌ ت

ت ضة، لترؤ تيبِىتمىت اةو تاالتاذ ت ترق ت ت    توح٘و ٔق تاهقتمِقشتممت اةي ت ض ي ت ت،شولتح٘و ٔق ت تخيتىخررلتو
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ٔق تت تػ  تملقضكلتاااٗتأ بمقتأ تي م ترق ت ت    تممت  ابق تٓ قتٌوتتبو تأ تتوؼىتملقضكلتًلو ٍتًبق ت اا 

ًشهقْتأ  ض  تٓحررةتاااٗتوإىت ضلقا ت ااق  خي ت تخٌقؾتكل تملقضكتٓ قته لتواذ تأ  بيتو   ةت احِقً تاُقم تأ وُ ت

تي  تأ تتبِىتٓ قته 1

ٔق ت ضِور تأ تيظقيتذاٗت ضِؼمتومه  توأ ت ٔقمتتاهقت  قبةتممت" ا لقق"تضة  ت اِصب لتو ف تى بوقت ضقض  ت

ظهقتًلتي ٕههقت اة ق تراويررتملمات ض يه لتًحتصت اة،ىت  اِ ي تي  تأ تي م تموؼىتوأ تتبنصتًيكتُقكقيلتإههقتً 

توأ تتبِىتملقضكتٓ قته تبو تت ومهك1

ًهحىتح  صو تٔيت تخ صتكل تأ تيبِىتٔيتمِؼمتٓ قتٌوتبل تت مي ك1تٓ قتأمهقتر يلقتماٌِو تكل تأ ت اش  تاىت

تيٕو تاالتالظ و ةتوأ تذولت ت برةتٌ تمىت يح بتذا1ٗ

ٔقمتتب خ يت ضٕا لترؤ ت اةو تتلامكتمهقؿ ةتووٌُ تا  تمحىتب ت قتمخصصتالاكا قبلتوإىتبل ت ضهقُ  ت ات ت

ا تو ُمتًقضرز مي تٓ قتتلل و ته تمح وبة1توإىت ًِؽتمىتػ يت ت، قك تً  تاوح ٌقتالتي ٕنهقت اِيق ترقألم لتٌو

تمليو ت ات ت هصقبَتكل هق1ت042و تخ  تلتًشهقْت تٌقُي ت ضليق   تو تٌقُي ت

تكل ت ا    قيتو ضو يٌقيلتواذ ت خوةتي  تف تبو ةتًلتمقنمتا يهق1ورقاوةب تا ًورت ااح ليلتًةيٕو ترهقالات

ن ٕ ت ت،ش توخصويقتبلعتىش قصتمنهقت اايىتح يو لت ه تأنه تا ةو تمىتتق وب متلتكل ت نخقًـ تكل ت

تتأ تتا ت ضصقبُ تكل تالاتٌقُي تىخ  ت  تٌقُي ت اةو تكل تأ قستأمكتا تتي  ت نخقًـ تكليكلتوما نصتف تأُ  تُو

ت ضليق   1

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

رقا    اا توت ضصااقبُ تكلاا تم اا وقت تٌقُياا تت ضاللِاا م اا وقتمِاا  ت اهِؼاا تتكاا ضت اةااي ت ااا ت  بلاا تذاااٗتت

لااا  ٓ تماااىتأرااايتتااا مي ت اااو تم يهااا تتق وب ماااتتالاصاااو تتًا اااتت ضصاااقبُ ترقإلر اااققتتمااامت ااؤٓيااا تكلااا تىخااااتبلااار ت

تأكظقالات ن،ل ت تخقط  ىت1الاكابق تملحـقيتوتتل يليت اةقبةت
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ِمزر اٌّدٍض 

 اٌدّبػٟ

 44/2012 ػذد

اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ ِشزٚع ارفبل١خ شزاوخ ِٓ أخً رز١ُِ 

 .طٛر ِذ٠ٕخ ربرٚدأذ

 احقمياا توخاال٘ت ت،لةاا ت اللهياا تتلتت02.2 القبياا تا ااش تأٓاااور ت ن،لاا ت ت، ااق  تض يهاا تتق وب مااتت ن،ا اامترقااا و ةتتا 

 .02.2أٓاور تت1. ضهلِ ةتراق   ت

ااا تتوتؼبيِاااقتضِاظااايقيت اِاااقمو ت ااهـي ااا   ضاللاااّترقت، قكاااقيلتوبلااا تب   ااا ت ن،لااا تالهِؼااا ت ضاللِااا تتت4..-3.ُ 

وبلااااا ت اد،اااااوالات  ااااا تك ليااااا ترقا    ااااا توت ضصاااااقبُ تكلااااا تم ااااا وقت تٌقُيااااا تلااااا  ٓ تماااااىتأرااااايتتااااا مي ت اااااو تم يهااااا تتق وب ماااااتلت

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ ي ااصو تت اللن لتحيدت

 كظو ت2.:1111111111111111111111111111111111111 تخقط  ىتىكظقالاك بت. 

 يوتق1ت2.ت111111111111111111111111111111111111: ضلبرتكنهق:تىيو يك بت 

 كظو تٌو ت اةقبةت2.ت11111111111111111111111111111111111ت: ضو ًِيااااى:تىكظقالاك بت: 

 مصطفى المتوكل نجيب بندار الزهراء رحمون  الحريري  إسماعيل

 دمحم لمين عمر فوزي  دمحم أمهرسي دمحم رماش

 دمحم احسان مصطفى الشاطر رشيد فنان حسن بوعلوشي
 نور الدين صادق ابراهيم الفقير رشيد اربيب سعيد بكريم

  عمر سمح هللا حميد جعفر  الزهراء دنبي
 

 التأح 1ت:11111111111111111111111111111111111111 ا  ًظر تىكظقالاك بت 

 تالتأح 1ت:111111111111111111 ض اهلر تكىت ااصو تتىكظقالاك بت

 ٠مزر ِب ٠ٍٟ:

رقا    ا تتتكل تمِ  ت اهِؼا ت ضاللِا ت تخقط  ىكظقتكتأتربر ققتيقبَت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت

 :ٓ قتيل تت مي ت و تم يه تتق وب متوت ضصقبُ تكل ت تٌقُي تل  ٓ تمىتأريت
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 املموكة املغربَة

 

 
 

 بين

 هجة سوس ماسة

 و 

ة   جبية سوس ماسةوثلافة ن املدًٍرة اجليًو

 و

كومي اتروداهت  غٌلةل اؤ

  

 و

 اتروداهت جٌلػة
 

ّمطغ اٌّّزذ ِٓ ثبة اٌخ١ّض فٟ اردبٖ آٌِ أخً رز١ُِ  ارفبل١خ شزاوخ

ثبة أٚالد ثٕٛٔخ ٚوذا اٌدشء اٌّزٛاخذ ثجبة اٌظٍظٍخ ِٓ اٌظٛر اٌزبر٠خٟ 

 ٌّذ٠ٕخ ربرٚدأذ
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 ةالدٌباج

  1.2...( بدنفِذ املاهون امخنظميي رمق 02.3ًومَوز 5) 214.من رمضان  02ضادر يف  1.3161.بناء ػىل امظيري امرشًف رمق 

 املخؼوق ابجليات؛

  ( بدنفِذ املاهون امخنظميي رمق 02.3ًومَو  5) 214.من رمضان  02ضادر يف  1.3162.وبناء ػىل امظيري امرشًف رمق

 املخؼوق ابمؼٌلالت والأكاممي؛ 01.2..

  ( بدنفِذه املاهون امخنظميي رمق  02.3ًومَوز  25)  215.من رمضان  02امطادر يف  1.3163.وبناء ػىل امظيري امرشًف رمق

 املخؼوق ابدلاػات، 11.2..

  املخؼوق  00162( بدنفِذ املاهون رمق 762.دجنرب  03) .22.ضفر  5.بخارخي  .162112.بناء ػىل امظيري امرشًف رمق

ابحملافظة ػىل املباين امخارخيَة واملناظر وامكذاابت املنلوشة وامخحف امفنَة وامؼادايت نٌل مت حمتميو وثؼدًهل ابمظيري امرشًف رمق 

 ؛ 00162املمتم واملؼدل نولاهون  7123.لاهون ام ذِف ( بدن 0224ًوهَو  3.) 205.جٌلدى الاوىل  6.بخارخي  1241.20.

  ( املخؼوق برتثُب سور اتروداهت؛.71.أأنخوبر  20يف  766)ج1ر، رمق  .71.ش خنرب  25وبناء ػىل )ظيري بخارخي 

  ( بخحدًد اخذطاضات وثنظمي وزارة امثلافة 0224هومفرب  2.) 205.من شوال  6.بخارخي  01241106وبناء ػىل املرسوم رمق

 ال؛واالثط

  ( بخحدًد  02.4ًوهَو  2.)  215.رمضان  22امطادر يف  52.1.4.واسدنادا ػىل كرار وزٍر امثلافة واالثطال رمق

 اخذطاضات وثنظمي املطاحل امالممرنزة موزارة امثلافة واالثطال؛

 وثنفِذا نوربانمج احلكويم يف املَدان امثلايف؛ 

  وامشخطَة اموظنَدني ٌوشلك غنرصا دسد الاىامتم والاػازاز ابميوًة أأشاكهل ي واغخبارا مكون الاىامتم ابمرتاث امثلايف مبخخوف

 ؛ىٌل يف حمنَهتا امشامةلامناظق ومدسأأساس َا يف اجلاذبَة اجملامَة نو 

  ن امخمنَة امثلافِة وامخخعَط ميا، ٌشالكن جزء ال ًخجزأأ من امخمنَة امشامةل نومجال بلك أأبؼاده؛أأ املخؼاكدة ب الأظراف وغَا منو 

  ههيا الأظراف املوكؼة ػىل ىذه االثفاكِة واملمتثةل يف دمع امؼمل امثلايف وامدسؼي اؤىل ضٌلن وحتلِلا ملأىداف وامليام اميت جدسؼى اؤ

شؼاػو مبا ًؼود ابمنفع ػىل اجملمتع واجملال امرتايب نوجية؛  اؤ

  ة سوس ماسة؛اجليوًة نوخمنَة امثلافِة اميت وضؼهتا وثبنهتا هج الاسرتاثَجَةوثفؼَال مللذضَات 

 وثبؼا نوخوهجات الاسرتاثَجَة اميت جاء هبا خمعط امخمنَة اجليوي يف شلو امثلايف؛ 

  ملعع من املايض بخخطَص غالف مايل مرتممي وثأأىَل  02.7أأنخوبر وبناء ػىل ملرر جموس هجة سوس ماسة خالل دورة

 ؛تجبٌلػة اتروداهمع حرممي امللعع املخرضر بباب امدسودسةل سور ابب امخلُس 

  أأنخوبر  4.، اجلودسة امثاهَة املنؼلدة بخارخي  02.7ثو امؼادًة مشير أأنخوبر خالل دور اتروداهتجٌلػة وبناء ػىل ملرر جموس

جبٌلػة مع حرممي امللعع املخرضر بباب امدسودسةل ملعع من سور ابب امخلُس مخأأىَل وحرممي مايل  املايض بخخطَص غالف 02.7

 ؛اتروداهت
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 :يغــىل ما ًــوــثــم االثــفــاق 

 امـٌلدة الأوىل : موضوع االثفاكِة

مرتا من امدسور امخارخيي ملدًنـة اتروداهـت واملمخـد مـن ابب امخلـُس يف  012ظوهل حوايل  ًبوؽ املعؼ وضَاهةرتممي به االثفاكِة ذى ثخؼوق

  1 نٌل هيم ىذا املرشوع اجلزء املخواجد بباب امدسودسةل1ابب أأوالد بوهوهة اجتاه

 امثاهَة : أأىداف االثفاكِةاملادة 

ىل:      هتدف ىذه االثفاكِة اؤ

 حرممي وضَاهة املكوانت امرتاثَة نودسور امخارخيي ملدًنة اتروداهت وفلا نومؼاًري اجلاري هبا امؼمل يف ىذا اجملال؛ 

 هؼاش  ابملنعلة1امدس َاحة امثلافِة  املدسامهة يف اؤ

   ظار امؼمل املشرتك  ؛املوكؼة الأظرافبني حتدًد اؤ

  امخحدسُس بأأمهَة ىذا املوروث امثلايف دلى ادلَع؛ 

 : : مكوانت املرشوع امثامثةامـٌلدة 

وحرممي ملعع ابب امدسودسة، وسوف جشمل ىذه الأشغال حرممي املالظات  يف اجتاه أأوالد بوهوهةسور ابب امخلُس  حرممي وضَاهة ملعع من

 وامخطدػات ونذا ممر ادلورًة والأبراج والأساس ادلامع، 111111

 :املادة امرابؼة : امخلكفة االؤجٌلمِـة نومرشوع

 012ػىل ظول  يف اجتاه ابب أأوالد بوهوهة اتروداهتمن سور مدًنة ابب امخلُس من ملعع سور رتممي وثأأىَل مامخلكفـة االؤجٌلمِـة ثُـلـدر 

، وجشمل حاكمَف ادلراسات اميندس َة وامخلنَة وأأشـغال درمه 011221222122 مرت ثلًربا، مع حرممي ملعع من ابب امدسودسةل املخرضر ب

 :وثخوزع اكمخايل معوَة امرتممي وامطَاهة،

 املدسامهة امرشاكء

 012221222122 هجة سوس ماسة

 1221222122 اتروداهتجٌلػة 

 011221222122 اجملموع

ضافِة، حتددسب ػىل أأساس امندسب املئوًة نومدسـاىٌلت  امرشاكءىذا املرشوع، ٍرضد  الؤجنازيف حاةل ػدم نفاًة الاغامتد امللدر  مدسامهة اؤ

 1الأضوَة
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 الأظراف املخؼاكدة امازاماتاملادة اخلامدسة : 

 هجة سوس ماسة  1.

 امخارخيي ملدًنة اتروداهت واملمخد  دسورملعع من ام حرممي نومدسامهة يف  درمه  012221222122 ختطَص اغامتدات مامَة ثلدر ب

 مع حرممي ملعع من ابب امدسودسةل؛  يف اجتاه أأوالد بوهوهةابب امخلُس من 

  حتوًل املدسامهة املامَة حلدساب جٌلػة اتروداهت املفذوح دلى بنم املغرب أأاكدٍر ابمس اخلازن االؤكوميي ادلـاغي مخاروداهـت حتـت

 ؛2172135..2.2.2222622202رمق 

    جنازثدبع  الآخٍرن؛  بخندس َق مع امرشاكء  الأشغال اؤ

 دماجو يف حٌلًة  اختاذ لك امخدابري امرامِة اؤىل  املشاًرع امخمنوًة ابجلية1امدسور واؤ

 كعاع امثلافة –وزارة امثلافة واالثطال املدًٍرة اجليوًة م 01

 ؛جناز املرشوعاؤ خالل مراحل امرتممي ػىل معوَة املبارش  االؤرشاف 

  بخندس َق مع لك امرشاكء؛ أأشغال امرتمميمراكبة وثدبع 

  ميذا املرشوع؛ثوفري اخلربة والاسدشارة امرضوًرة 

  ػداد دفرت  امخحمالت اخلاص ابملرشوع،اؤ

 امدسور واحملافظة ػوَو وفلا نولواهني وامدرشًؼات اموظنَة اجلاري هبا امؼمل1حٌلًة  اختاذ لك امخدابري امرامِة اؤىل 

 ػة اتروداهتجٌل 11

   جٌلػة اتروداهت ضاحبة املرشوع؛ ؼخربث 

 ػداد  ؛ادلراسة امخلنَة اخلاضة ابملرشوع اؤ

  ػالن ضفلات ظوبات امؼروض اخلاضة  ؛ابملرشوعاؤ

  موضوع االثفاكِة؛   املرشوع ذاملبارش ػىل ثنفِ رشافاالؤ 

  وامخأأىَل بخندس َق مع لك امرشاكء؛ أأشغال امرتمميثدبع 

  يف اجتـاه أأوالد  ابب امخلـُسمن ملعع سور وثأأىَل حرممي نومدسامهة يف   درمه 1221222122 بختطَص اغامتدات مامَة ثلدر

 ؛مع حرممي ملعع من ابب امدسودسةل بوهوهة

 امدسور واحملافظة ػوَو1 حٌلًة اختاذ لك امخدابري امرامِة اؤىل 

 : اؤحداث جلنة مشرتنة نومخابؼةامدسادسة املادة 

 من:ثخكون و  ىذه االثفاكِة ذدبع ثنفِمن أأجل ث  املخؼاكدةمتثل فهيا الأظراف حتت رئاسة رئُس جموس اجلية و  حتدث جلنة مشرتنة     
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 1غنوأأو من ًنوب هجة سوس ماسة رئُس  -

 1ًنوب غنو وايل هجة سوس ماسة أأو من -

كومي اتروداهت أأو من ًنوب غنو1 -  ػامل اؤ

 1ي نوثلافة أأو من ًنوب غنواملدٍر اجليو  -

 1و من ًنوب غنواتروداهت أأ  رئُس جٌلػة -

 : همام انوجنة املشرتنةامدسابؼة  املادة

 ، بروح جشارهَة ومبهنج حاكمًل، ػىل ضٌلن حدسن ثفؼَل أأىداف ىذه االثفاكِة1 ظرافًؼمل الأ      

ههيا يف املادة       :أأػاله، ابمليام الآثَة امدسادسةوثلوم انوجنة املشرتنة املشار اؤ

 حتدًد احلاجِات امرضوًرة مخنفِذ املرشوع امللرر مبوجب االثفاكِة؛ -

 ؛ثؼرتضو كد د من حدسن سريه ووضع احلوول املمكنة نومشالك اميتمخأأنوايف مجَع مراحهل  جناز املرشوعاؤ مواهبة  -

ػداد -  دورًة غن أأشغال املرشوع؛ثلاٍرر  اؤ

 هبدف امرفع من مدس خواه وفؼامَخو1  ملأظرافثلِمي امؼمل املشرتك، وثلدمي ثوضَات  -

 1فأأحد الأظرابدغوة من  ػىل الأكل، ولكٌل دغت امرضورة اؤىل ذكل شيٍرنجتمتع ىذه انوجنة مرة لك 

 ىَالك أأو جلان معل مؤكذة، ثؼمل حتت اؤرشاف انوجنة املشرتنة ادلامئة1 ثنفِذ املرشوع،ميكن أأن حتدث مغرض 

 : مدة االثفاكِةامثامنةاملادة 

ىل غاًة هناًة أأشغال      1امرتممي وامخأأىَل ًؼمل بفحوى ىذه االثفاكِة اؤ

 جدسوًة اخلالفات: امخاسؼةاملادة 

ذا حـدث ظـارل يف امددسـ َري، ًـ  الاحـذاكم اؤىل جلنـة مكوهـة مـن  يف حاةل حدوث خالف حول مفيوم وملذضـَات ىـذه االثفاكِـة؛ أأو اؤ

1 ويف حاةل ثؼذر ذكل، ً  رفع الأمـر ورئُس جٌلػة اتروداهت أأو من ميثويم رئُس جموس اجلية واملدٍر اجليوي نوثلافةامدس َد وايل اجلية و 

  ٍزر امثلافة1اؤىل وزٍر ادلاخوَة وو

 : ثفؼَل االثفاكِةامؼارشة املادة

ػوهيـا مـن ظـرف امدسـوعة  وامخأأشـريظـراف املخؼاكـدة واملطـادكة ػوهيـا ثطبح ىذه االثفاكِة كِد امخنفِذ مبارشة بؼد ثوكِؼيا مـن ظـرف الأ 

 ًو  ثؼدًويا بواسعة مالحق غند امرضورة وفق هفس امرشوط1 وثؼبئة املوارد املامَة من ظرف امرشاكءاحلكومِة امللكفة ابدلاخوَة 
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يف اجتـاه أأوالد بنوهـة ونـذا اجلـزء املخواجـد ببـاب مـن ابب امخلـُس املمخـد لعـع من أأجل حرممي امل اثفاكِة رشانة

                                                   اتروداهت امدسودسةل من امدسور امخارخيي ملدًنة 

 111111111111111111:111111111111111حرر اباكدٍر بخارخي  

 امخوكِؼات :

 

 

  

 هجة سوس ماسة جموس امدس َد رئُس

 

 

 امدس َد وايل هجة سوس ماسة

 

 

 وامش باب وامرايضة امدس َد املدٍر اجليوي موزارة  امثلافة

 -كعاع امثلافة-

 

 امدس َد رئُس جٌلػة اتروداهت

 

 ثأأشرية وزارة ادلاخوَة

 

كوميػامل امدس َد   اتروداهت اؤ

يمت ت  ت ن،ل  تتُو

ت   قكييت تخ   لت

ٔقت ت ن،ل  يمت تتُو

ت لي تًهق 
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 :اٌزبطؼخإٌمطخ 

ٓ خّبػخ ـِشزٚع ارفبل١خ شزاوخ ث١اٌّظبدلخ ػٍٝ اٌذراطخ ٚ 

ربرٚدأذ ٚخّؼ١خ اٌّغزة األخؼز ٌٍز١ّٕخ اٌج١ئ١خ ٚاٌثمبف١خ 

 ٚاٌز٠بػ١خ ٚاألػّبي االخزّبػ١خ

  ت اشااا يتماااىتاب  ذتٌااااًتالاتٌقُيااا تٌاااوت مت اااق تم  وكااا تماااىت ااااهِؽت  اهِؼااا تألاااق ت اةاااي ت اااا ت  فااا تمةاااتهيتٌااااًت

ِتتت ت، قك ت و الاتكل تمةاو تآلاايقيت وتكل تمةاو ت ضاو  بت اا ا   ت ت-ك اق٘ت اهـقًا ت-و ابئ ت اةوب الاترقض يه تو ات تأٌ 

ه قْتمِقػمتأخ  تف ت اؼ  ّتُو  تا تب  ت ُقتر  يمترشقيتوكل ت اييت ضحق٘تالت تخص تمِؼمتا ت والبترهوم لت ضِبرةتلتٌو

تتةاااااو تهقتوفااااا تمٌااااا ت ػاااااق تم  ااااا تكِااااا ت تٌقُيااااا تمااااامت ا ااااابق ت ااااااايىتمل لاااااو تفااااا تم اااااق٘ت  اةاااااو لتٓ اااااقتأ تٌهاااااقْتأماااااو تمحاااااق٘و

 اةوب الات ضةاوباقيتف تاػق ت ات وييتومةقك ةت ت، قك تف تتهيئ ت ض    يتوتهيئ ت ن،ق٘تىخظ تو اِظقالاتكل تٌاًت اهِؽت

متال ضت اهبقتقيت ات ت تةقٌ تفا ت تخٌاقؾتكلا تر قايا ت ضهؼِا تو ح ياو تكلا تمـقًتهاقتلو ابّتأ ت واشا ت ي هاتاش تمُو

ُ هاااااقترا  رااااا تٔللاااااتترقاه اااااق تو اااااويتنل  شاااااقتو ااااا بِىت ن،اااااق٘تمٌاوحاااااقتاد، لياااااقيتىخ  اااااقيتواشاااااا تُ  ماااااقت  تنلِااااا تٌااااااًت

ٓ ااااقْت  اااا تهراااارتذاااااٗتو اتاااا ت هخصصااااشقتال ةاااااوباقيتتتاااا،يلقت ت قياااا ترقألالاتٌقُياااا تكلاااا تهاااا   تالاتٌقُيااااقيت اةااااقرِ تمنهااااقت

الحِقًااا ت ابي يااا تو تخٌاااقؾتكلااا تر قايااا ت ض يهاااا تومحق رااا ت ااااهِؽت اةاااوب الاتوكلااا تٌااااا تى اااقستت اااهلِ تٌااااًتالاتٌقُيااا تماااامت

 ر لي ت ضو  تالاخظ تالاه ي ت ابي ي توت احِقًي توت ا  قطي توتىك ق٘تالارا قكي 1ت

ت ضوطوق1بل تذاٗت تأكؼىت اةي ت ا ت  ت اٖل  تالةي ت ت مش س  ت اهقت ت اةقبمتال ت  تااِ ي تك ضتح٘و

 إٌبئت اٌظبثغ ٌٍزئ١ض ............................................................ دمحم اِٙزطٟ 

رخصاااااوصتٌااااااًت اهِؼااااا ت اتااااا تأمقمهاااااقتوت ضاللِااااا ترقا    ااااا توت ضصاااااقبُ تكلااااا تم ااااا وقت تٌقُيااااا تلااااا  ٓ ترااااار تر قكااااا ت

بي يا توت احِقًيا توت ا  قطاي توتىك اق٘تالارا قكيا تلوت اتا تتهاا ترقت،قما ت ابي ا تتق وب متتور لي ت ضوا  تىخظا تالاه يا ت ا

تاشقتبممتوي تتٓبررتتف تٌا ت ت،قم تومىتط ىتمهخ ػ هقتم  وك تمىت ااِهير ت اايىتمها و ترقت،قم ت ابي  1ت

ت:ت اال  ٍترقت، لي 

تهااا تت..02ًبر ياا تتت00ىك ااق٘تالارا قكياا تتؤ ةااتتفاا تر لياا ت ضواا  تىخظاا تالاه ياا تو اب ئاا توت احِقًاا توت ا  قطاا توت

رقت،قماا ت ابي اا تو تخااا  تىخظاا تو ضةااقحقيت ت ظاا  الاتلٓيااٍتتاا ت اإٌراارتفاا تكِاا ت تٌقُياا تلاا  ٓ توفاا تاػااق ت اتهيئاا ت ن،قاياا ت

توتهيئ ت ضةقحقيت ت ظ  الاتب   ٓ تممت ت، قك 1

 تو تخٌقؾتكل تبلعت اهِؽت اتا تتٕاو تم تاققتن، وكا ترقاوةب تاشاًت ت، لي ت تها تر   وك تمىت ضهقػّترقض يه

ٔقاهٌقيااقيتوبلااعت اااهِؽت اتاا تتخاا شت اهـااق ت ت، ااق  تن، وكاا تمااىتمهااقػّت ت، قكاا تتواشقتااكتى اابق توبلاا ت مااىت ض ق  ااقيت

تر ري 1تٌٕررت  تؤ ت ن،ل تا  تكِ تٌاًتالاتٌقُي تممت ت، لي تال ةقٌ  تف تته ي ت ضةقحقيت ت ظ  الاتب خيت ت، قك ت او

 إٌّبلشخ
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تىك ااق٘تو اللااّتالاماا ت ًي ااقتيخااصتٌاااًت اهِؼاا ت ضاللِاا ترقاب ئاا تااا لتملحـاا ترخصااوصت ت،لةاا تت احقمياا تمااىتراا ٘و

ترقاهِؽت احلث تالاو  تكل ت نهقتمت قبه ت  ت نهقتم تبؼ تربلظشقتت  ت  تٔيتمِؼ تكل تح ةت تمحىتممت ااه يا ت ابي يا تومامتٔاي

تمقتمت،متكل ت تخٌقؾتكل ت اب ئ توخ م ت اب ئ تإونهقتتلؼيتروتيح تاهقتوالةقٓه 1

رقاوةب تال  قٔيت ابي ي تٓحررةتومال بةتإومكتملاٍتٓبرارتلا  توتمٖلاٍتمقبياقتوتاا  تكلا تمةااو ت ض يها تًِاؽترايت

هاقْت ٖق٘ت خا تتٌو ا تال ٖق٘تو اؼل تمهقتمؼ  تٌو مؼا  تٓبرارتمِوار ترار ت ت، قكاقيتر قكقيت ُلي تٖٓيتتلقنيتمىتٌا ت ل

تم ٕها تحقاياقت ومىترينهقتم يه تتق وب متتملن تف ت ماـق تم  وقتٓبررتاا رررت اهٌقيقيتالترؤستأ تمبحتتكىت ا ك توكاىتحلا٘و

اٖااايتالتياٌااااقُ تٌااااا ت ض ااااٖيت ابي اااا تلتكل ااااقت  تتالآ  ٌااااقيتتآلامياااا ت اتاااا تاشااااقتأواو اااا ترقاوةااااب ت اااا تهاااا ت اهٌقيااااقيتوخقياااا ت ضنزاياااا ت

تو اهٌقيقيترصٌ تكقم 1ت

ٔقمااتتب خاايت ض يهاا ت وتخااق ذتى ااو  تألنهااقت قت ااو الات رقاوةااب تال هااقػّت ت ظاا  الات اتاا تي اا ت تخٌااقؾتكل هااقتُباايت ماا ثقٌ 

ٔقماتتتاخا تر هاقػّتخظا  الاتتفا ت اهو يت اةابليهقيتو اح قم هاقيت ر أيترقالما ثق تو ضاو ػهر ت ااايىتيوا او تاشااًت ض يها ت اتا ت

تُ تالحـو تذا1ٗ

تكلا تتمحى ترقت، ليقيت ات تتها ترقن،ق٘ت ابي  تومؼقا تراوحي ت ت،شوبتو ااوةيّترر تر يمت ضا خلر تادخصا٘و مهًو

مااقتجتم طاي توم اااق ةتواشاا تًقماكتمااىت اصال ت  تياح ايتمااا خيتو حا تمحايتٌاااًت ضةائواي توخقيا ت اتاا تتاللاّترقاهٌقيااقيت

ااااتتي اااا ت  تت ٕااااو تااااا يهقتت إ اااا تكلاااا ت ضاااا  ت اِ  اااا تو ضاو ااااؽتو ابلياااا تفاااا تتألنهااااقتتحاااااقذت  اااا تكاااا ةتمااااا خلر توفاااا تمٌاااا ت اُو

ت ضةاِبي1

ٔق تتف ت  اؼقك ت ٖق٘تاذ ت رقاوةب تاشاًت ت، لي ت ات ترر تأي يهقتمحىتممتمىتيخ  ت اب ئ توا  تا يهقتألتال

ت رررترِقيقتمو بت ت، ليقيتمةقك ةت ت، قك تف تم ق٘ت اهـقً تخقي ت ض تبؼ تر  يمتأمو قت اهٌقيقيت ضنزاي توالت ُص ت

 ضاللِ ترقابهقالاتا  تهررتذاٗتتت ابهقالاتال تٌا تموطوقت خ تتي  ت  تتٕو تاهقت إ  ترقاوةب تتالهٌقيقيت ضنزاي تتت ت ضو بتىخ  ت

ٔق ت ن،ا مت ض نيتي   ت  تيِ  تخ م تمش  تتاد، قك تٌوت  تمةقك ًتف تم ق٘ت  ضةقا تىو  ت ات تأ   تأ تألررتاشقتاذ ت

 اهٌقيقيت ضنزاي ترقا  ر تىو  تٌا تمىترش لتمىترش تأخ  تتاللّترقضهقػّت ت ظ  الات ات تأيبحتتته ث تم   تأ تم  ت

يقيتبو تًليتمي  نيتالتم   تخؼقرقيتوتِق   تم   ت اٌليتف ت او ُمتم   تم يه تمـيٌ ت اهاقتجتمل و  تالتم   تكِ تالاتٌقُ

هقتأتةقالا٘تكىتمص  ت اا و يتال ت ضهح تهررت بو تمؼق  تك و تي توأت ر تمور ٓ  تورِقيقتمو بت ابهقالاتوتٌا تياؼل تت و يتٌو

تٔقًي تاشا ت ن،ق1٘ت

 ئ تياظ ىتتصو تو إ  تو  تيٕو تتوحي ت ت،شوبتتخيتٌاًتتم   تملً  تىبو  توم   تاك  بتملٍتخقصترقاب

تكل ت اهاقتجتت ات تنةا تاا هقتتألمكتاػق تٓبررتوتؼ  تًيكت ضةؤا ت ابي ي تو   ت ابحدتكىتييو ت ات ت  ضلظل تو تخص٘و

 ي ٕىتً هقت ااوةيّترر تر يمت ضا خلر تو  تتال بتىػ  يتاد  وذترهتي  ت ي قري تت ض  ت ض يه 1

 

 

ت
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هااقتاااىتأتحاا تت ًي ااقتيخااصتٌاااًت اهِؼاا تتؼاا  تم  وكاا تتةااقإاليتوأمااقت بًاامتمهاااتراا  يتهقتراؤريلشااقتاو اابق ت ااقاياا تٌو

تكىت ت، لي توالتأي تتوح ةتت  ري تتوا  ل

ٔقمتتمحلي ت وت ٍتًي قتياللّترقت، لي ت و الاتأ ت:تمحىتأمق تر لي توا  تا يهقتألتمُو رشو  ت وتوػهي تتت ضلؼىتى٘و

رزتالماِقالات ت، ليقيت ت،قبةت ض اول تالاتف تم قاشقتمهاتكِوبتاذ تا ت ٍت لب توإىتا يهقتط و ةت اوٓر ا  تا يهقتألتمُو

   تتت1مِيتمهات هو يتبو ت  تمبخ تك يتر ليقيتمح ث توا ةتترٌليتًقكيتك   توإىتمح ث ترقتٌقُي تتإو تمىت

  لتومحىتممتألتر لي تت   تالالاوق٘تال ت ا  او تمة اترقاال بت اةيقس  تو اال بتأش قصتف تألتمهؼِ تمىت ضوت2.

لكتحة ت ضلؼيقيت ات ت ٖق ت ض  وقتمقتٌوتمُو  ت، لوللتترقاوةب تاشاًت ت، لي توخقي تف ت ضو بت ضوطوك تأمقمهقتم

ترر تأي يهقتو ات ت ويتنلوبتاشق1

ٔقآلتي: تًي قتيخصتىٌ  يتوه ت

 ٌقُي تا  تتحةر ت ػق ت ضل ش  تو ابي  توت ن،ق  تب خيت اهٌوذت اور بيتت، قك تتق وب متتف ت ن،قاليت ااقاي تته يتٌاًتالات

ٖق تو ضةقٌ  تف تتهـي ت تخ ليتلح قي توتح ر ت ضو ُمت اؼبيلي توىث   ترقض يه ت و ا تتة يتهق: ف تتحة  توتوكي ت اة

الاتٌقُي ت ل  ترٕحررتمىت ت، لي ت ات ته تموطوقت اهِقشتو ٓبرتمىتتلاذ ت ن،قاليت ات تتح ثتتكنهقت ٌ  يتٌاً

 اِؼقكقيت ال ومي ت ن اص تلومحىتا تمخ ذتبل تر لٍتوماح تتكىت ت،قم تىث لتمقاكتكلُ ترقضوطوقتف ت ابق ت

ت احقنيت ل يتاشقتك طقتف تمقبةتالاٌ  يتألمكتٌهقْتمقتيِق٘ت1

ت، ق  تربل  ْت ت، لي تف تٔيت ض قو  يت ضاللِ ترقاِ    يتذ يت اؼقبمت ابي  تف ت اوز مقيت ت، قك تيالش ت ن،ل ت  1.

تماامت اامتٓ هاخباار تفاا تمٌاا ت ضوطااوقتوفاا تهراارت ضوطااوكقيتفاا تاػااق تت ااقْ  وتهيئاا ت ن،ااقاليت ت ظاا  الاتٌاايترقاٌلاايتمحااىتاهااقتمُو

قتاشقت تخّتف ت ضللوم تومقتبل ت ضل تلوم 1ت ت، قك ت و الاتكل تمةاو تت ضللوم تلوتهرٌر

ااااتتالاااا ضت ا اااااقتيتو اِيااااق ترؤن ااااؼ تفاااا تم ااااق٘ت ااوكياااا تو ااحةاااا  تب ت ااااقت 01  اواااارخيصتاد، لياااا تفاااا تاػااااق تالاحااااال٘ت ضُئ

تتومقته تف تٌا ت ابق 1 هقتي  ت الوبةتا  تطو رؽتالاحال٘ت ضُئ تتٌو تماح تتف تاػق تالاحال٘ت ضُئ

هاكت الِق تموطوقتالاحال٘ت ضئُتتا  تملٗتر ق  توتام قتٌوتف تم 41 لاٗتكقتلا تمليها توملٕشاقتمحاا تالتي او تريلاكتوالتٌ 

وتمىتماح تتكهكتحقايق1ت متٌو توالتتٌو اكتر ِاض صتوثيِ ت   ي تف ت   تو ا تو ث تٌا ت ضُو  والتٓ  ًإ

فا تاػاق تتِاا ي ت اا ك تل ت، قكا تتالشاا تراِا ي ت ااا ك ت الورةاتيٖيت اويتنلِاا تمامت ت، ليا تومالشاا تر هحشاقت ااا ك ت

 ا رااوقت  اا ت اوز مقتهااقت ااتاح يت ٓثاارتمااىت ت، قكاا تًقت، ليااقيتمااىتٌااا ت اهااوقتٓ  لياا ت  ٓااو ةتور لياا تت الورةااتيٖيتوحاار 

الاػلةر تور لي ت بيتُ   َتو ات تتإو تمىت رق٘ت ك ق٘توتاًو تكلا ت ماو ٘تلا   تت واشاقتوالتتحااقذت  ا تمةاقك ةت ا واا تت

هقتالت مِصتمىتُي  ت ت اًت ت، لي تا ةتتمىتٌا ت ضةاو تٌو  ، ليقي1ٌو

اااٍتكهااا تٌااااًت اهِؼااا تمةاااؼ  قتال ت ض ااا قتفااا ت هاااقتياؼلااا ت ااُو رقاوةاااب تالحاااال٘ت ضئُاااتتاااا  تفااا تملاااٗت ت، قكااا تٌو

رار ت ت،شا ت ض واا تو ت، قكا ت ُ    تكتومآ  تكتيهصتكل ت  تالا تح ق ت االت م اتٌهقْتت ترقالتٌاقَتلاٌو قتواا  تٓاقرياقتماق
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امت ااالتي اا تماقو ت، لي ت ات تت تتحو لكتاِهاقةت اتا تأم ا رار تب  ت اا رقنت اِ ي ا تفا تاا تراق ت ت  ا  تفا ت ايتماقتأم ااتفا ت ضُو

تت وت اٌةاااخ تًقاةااائ ٘ت ضؼااا و تٌهاااقتمااقتملناااصت  ت ت، قكااا تتالشااا ترقاااا ك ت الورةاااتيٖيت ت  ت ااقًترقمااا ت ااااو بتماااقتمةااا صتمهوااًز

هااقتااا لتملحـاا تٌهااقْت ت،  ًاا تت  ت ضااقالات اياا ت القملاا ت إش رااقالاترقاوةااب تال ااقالاتٌهااقْتر اارتم شااات إش  رااقالاتٓااااٗتمورااوبةلتٌو

ٔقماتتفا ت تياقح ت ض ا وقتضاقت مت م اتهقت ت، قك تو ضلن تراقألم تيلواز ترؤلاوق٘تمهاقُعتضاقت ا ه ًا ألوق٘تأخ  تف تمٌ ت ضُو

ٖق تممت اللا ت  ت اِاقمو تالتمةا اتال تٌهاقْتمو ُامت خا  تي ٕاىتتٌو تهاقتاشااًت ت، ليا توت إاىتمي ت ت، قك ت  تتٌويتٌا ت ض

ٔقماتت متالتنة اتراكتي ا ت  تتخصصاشقت ت، قكا تفا تاحا  تت ماقتما   ت وتمٖاق تيخصاصتال اق٘ت ت، قكا توحتاصتاذ ت ٌا ت ضُو

ت وتضااااقتالتت  اااا تتهيئااا ت ا ااااؼ ت احااااقنيت ضاو راااا تأ ت، ليااا ت اةااااقرِ تت  اااا تالا اااا    تفاااا تمٌاااا تت ضٖاااق تال تتاااا تاكاااا  بت ا اااؼ تالا٘و

ٖق٘تًشاًت ت، لي ت مقت ُور ت  تمخاق تاشقتًظقالات خ تااب أت لاوقاشقتماىت وااكترقاظٌ ت ا  قاي تف تمٌ ت ضوطوقتتتوم حيت ل

تومحىت ويتم ر تٔيتمقاكتكلُ تبها ت ضلٍتت1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

ا ت ابّت  تتا تتكِا تتالاتٌقُيا ترخصوياشق ت ر قتتِص ت او ح تمحىتالتمهقُيت او ح تًشاًت ت، ليا تخاق ذت او حا تُو

تومحىتٌهقتمهقُيتر لي ت خ  تتوماح تتكىتر يمت ضو ُمت اةوب الاترقض يه 1

 ِظزشبر خّبػٟ ...................................................... ِظطفٝ اٌّزٛوً

تٌااا ت ضوطااوقتو اللااّتالاماا تر  اا وقتوت ذ تحاا تتألتتويراارتُباايت  تمحظاا ت  اا ت  مااقتأتحاا تتكااىت ضلؼيااقيتاٌللشااقتحاا٘و

ااقتوماامتر لياا ت ااا و ةتت ااويتيٕااو تٌهااقْتبو ت خاا تٓ ااقت مااكتػاا  تكلاا تملااٍتمااىترشااقيتما لاا بةتٓيااٍت ااهل يتماامتلاآ  تٓٔو

الاك ق٘تالارا قكي تضوؿٌيت ال قا تت تٌهقْتملل تٓ ةت ضظ  تلتمقتت   تمىتتيورأستٌاًت ت، لي تت ت ضو ُامت ااالت ا ا ت

ت1تت تتةو اكتوت يىتياو ر تالاحال٘ت ضُئ

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

امترار ت ضِبارتر ت ااالتاا تياا ت   ت ت  ت ت، لي ت ن،اقنيتكبا ت ا ا تمنهاقتمُو لاق  ترقاوةاب تال و ُامتٌهاقْتمو ُامتماٌُ 

امتألماكتٓ اقت ابّت  تألا تيت تةو  توطلياكتبل ترحٕ ت  تٌاا ت ضلاٍتتاؤخ تٓحرار تلرقإلطاقً ت  ا ت مهاقتاا تماحا تتبلا تكاىت ضُو

  تالاتٌقُياااا ت ااااتبِىتمٌاوحاااا ت يه ااااقتت اياااكترخصااااوصتالا ااااو  ت اتاااا ت اااويتنلِاااا تت تٌقُياااا ت ػااااق تٓ اااقت لاااا يتتفاااا ت اب  ياااا تكلااا 

تو راا يتمِااؽت ااوب الاتٓيٌ ااقتٔااق تموكشااقتتوالتنلااق ضتفاا تاطااقً تمهخاا ػر ت خاا  ىتال تٌقرةااهقتٌااوتأ تمِضاا  تكلاا تتلااٗت اباائ ت

 اةوب الاترقض يه تٓبِقيقت ابهقالات وتألتمؼ  تمىت ضؼق  ت ال او تي تفا تألتمهؼِا تماىتمهاقػّت ض يها تتإٌايتبهاقت ت، ليا توفا ت

تػق ت مقتأتح تتوا  ت او ح 1ٌا تالات

 ِظزشبر خّبػٟ ...................................................... ِظطفٝ اٌّزٛوً

ااتتوت مااقت ماقُيتملؼيااقيتٓ ااقتها تمظاابوػ توموثِاا تو تحاا تت ٌااًت ت، لياا ت   اا ت  ت كا يت يااىتياو راا تالاحاال٘ت ضُئ

هاااقتألاااررت  ااا ت  تتتلشااا  يت ت، ليااا ت ُاااو ترٕحرااارتماااىتتلشااا  يتت ت، قكااا ت كاااىتمةااااو ر ت الاااق ت ااااالتألااا يتااااكتتااا ت ت اااقصتٌو

وتلش  يت ت، قك تتوا تاهقترق ت ت،ش ت ضاو ر ةتالتتةاؼيمتتالالاوق٘تف تحر ت  ت اوز مقتهقتمٖلٌ ترقإلطقً ت   ت مكتالتيورا تت
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اا تتو ااًو تاشاقت ت، قكا ت الورةاتيٗتاللااوق٘تماىترينهاقتتتتو   تمق ر تًقت، ليا تكقبيا ت اتاؼوقتماىت رايتٓاا تٓو رر ت اؼً 

يتاكتك  1 ااحة  توبلعت تخ ليتٔو تلكتحة تتخصصكتالتب   تاآً 

ت حاار تأتحاا تتكااىت ااىت لااق ةتأيااى ترقكابااقً  ااتت اظاامت ت، قكاا تٌ  اوز مااقيتٌاااًت ت، لياا تًي ااقتيخااصتالاحااال٘ت ضُئ

اامتاد، لياا ت تواشااا تي اا تتح ياا ت ضُو امتتخااق ذت ااح ياا ت ذ تماحاا تتكااىتشاا  الاتم شا٘و ااتتي اا ت  تيحاا بتاااكت ضُو  حاال٘تمُئ

اقتكل ت ض  ت ت ضاو ؽت وتألتش  الات خ 1 االت احالكتمُئ

رخصوصتالاُور  ت ن صصتاشا ت ضوطوقتماىتخال٘تت  را ت ت، قكا ت نخليا تااق وب ماتتو اا اق  ت ضورشا تفا تٌااًت

ياياا تكلاا تلااٖيتم  وكاا تر ليااقيت  ضهااقػّتي اا ت  احظااق تر ياامت ت، ليااقيتت ضشا اا ترقاب ئاا تو  تنلِاا تملشاا ت تٌقُياا تتٓ 

ر لياقيتًِاؽتو  ٕههاقتت1  ا تت3ي تف ت ضوطوقتوت  ر تػو ل تف ت ضي   تًاهحىتمااًو تكلا تو  تم كوت ت، ليقيت ات تاشقت ُ م

ت طقً تر لي ت خ  تات اويتكل ت ضلٍتر ماكتو  تتـيتالاتٌقُي تمٌاوح 1ت

 ذ ت اوزمتت ت، قك تممتك ةتر ليقيتُ تالتتةاؼيمت  تتًو ت حيقمقتواوتر  ً تألنهقتا مهقتمشاق ت خا  تمالا بةتب خايت

يه تتوال ا    تر ليقيت خ  تمليها تاذ تمِوار تٓ اقتراقالاتفا تتا خيت اةاي ت ضةت اق ت ت حةاق تكلا ت  تتٕاو تم  وكا ت ض 

ٖقميقتهقتومو  بمقت اا    تبو ت  تمح لشقتمقتالتػقُ تاشقترك1ت تر لي تً   اي تمليه تو  تنل تٓهقشت ااح ليتون اويتربم

ٗتومنهقت ضةقٌ  تف تتهيئ ت ض    يت ت ظ  الاتم   تملً  ت خاصقصتٌاًترقاوةب تالاوز مقيت ت، لي توه ت ٓبرتمىتذا 31

ت ت، لي توتمقته تخبرتهق 1ت

ت احقاح توه توطمتم  وقتر مقمجترقااوةيّتممت ضصقترت ت، قكي ت ضلهي تت، يمتىن ؼ توىك ق٘ت 11 رقاوةب تال قبة

 تت تمال بةت اةهو يتف تكلُ تالاحال٘ت ضئُتت ات تتلوز ت ت، لي ت اِيق تبهقتخل٘ت اةه ت وتك ةت هو يتح بيت ه

 االتماح تتكهكتال  ْت ت، قك تف تٔيت ض قو  يت ضاللِ ترتهيئ ت ن،ق٘ت ابي  تو ت، ق  ترقض يه تتملن ت ت، لي ته ت

قتكل ت ن،ل تت تتهقُيت ٖقٌ  هقتوه تمىت يخؼؽتاٖيتش  الاترقض يه تف تحر ت نهقتته تمىتي  ت  تتؼ  تتأً وتمىت   ٓ 

تف ت هق تمىت   ٓ  ته  ت ت، لي  تٌاً تٌوت   تالا  ت ًش ك ت اال تإى ت او ُم تكل  تتؼبيِك تي ٕى تبلر تالاكابق تمق يؤخا

تم قو تهقتو الٕ تٌوت اصخيا1

تومشق  يت 11 ت ااحة  تو ااوكي  ترح لي تو اِيق  ت ت ظ  الا توت اٌظقالا ي ت ض   ي تتهيئ  تف  ت ضةقٌ   تأخ   تمِؼ  ف 

هقتأتح تتكىتبولتالاخاصقصتف ت ااةته تٌيتٌا ت ٌا قمش ت  تًقكلر ت الهقي ترقاهبقتقيتو ن،ق٘ت ىخظ ترقض يه تٌو

يتا مهقتخبرةتف تم ق٘ت ااةته ت  تأنهقتح يح ت  تمقذ   يتٌاًت ت، لي تتاًو تكل ت ُ مي تٌو  تِهير تف تٌا ت ت،قم تٌو

يت بّتاشقت  ت لاولتتف تٌا ت ن،ق٘ت  ت نهقتمبا ت ت  تمقذ قت ٌو  تٌاًت ت، لي ت ات تت   ت  تتلِ ت تٌقُي تٓو تك ٌ 

 ممتر قك تتق وب مت1

تف ت 01 ت ت، قك  تمصقتر تمم ترقااوةيّ توتهيئتهق ترقض يه  تو اهِؽت اةوب الا ت ال و تي  ت ضؼق   تكل  ت اِظقالا تف   ضةقٌ  

م ق تواوتإلتًشيتا مهقتُ   يتمقبي توب    ت مخالٍتالاك ق٘توتىلوق٘ت ات تته يتالِيق تبهقتو اهـقً ت ااحة ةي 1

تبهقتت22./2. ت اِو  ت ات  تالان ؼ  تف  ت ل  ٓشق تمىتحيدت ضةئواي  تمح لشق توإى تاةتتط  ت مق تالا  ترك تتلوز  ًي ق
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 ضصدخ ت ن اص ترقت، قك تف تح ليت اهـقً ت  تيلاحِو ترهقتومحىتمىت يِ  تر مقم هقتًهحىتمىت يح بتم ق٘ت

ٔق تا مهقتػقبمتخقصتف ت مٕه ت اا خيتاد، لي توا  ته تمىت يح بتاد، قك تتم ق٘ت ت خلشقتاالتف تحقا تو ح ةت ذ ت

ٖق تك وميتف تملٗت ت، قك تو اةلؼقيت ات تتاِقػمتممت ضةئواي تاا رررتالامقٓىت القم توت ت قي تاشا ت مقت خقي تم

ك تتًي قتيخصتف ت  ثيت ضوطوقتمةاحّتالاٌا ق توكِ ت تٌقُي تف تٌا تالاػق تكل قت  تٌهقْتتجو  يت ثواق تته ت ت، ق

ي قتيخصتر لي تف ت اوز مقتهقتوتتح لتهقت ات تمحىتر و مقتملوز تحة تىواو قيت  اللُقيت اا ررري تممت ت، لي تًو

ت ضؼ وح ت ت ض قٔي تكل  ت ااول  تمى تت ٕههق ت ات  ت ضا خل  ت ضئ ةقي تر يم تمم تٓ ئ ة  ت ضاًو ة ٖقميقي و م

تت ذ تا تيٕىتًقت، لي تالتي ٕنهقت  تتحيتمحيت ت، قك تف  تم ق٘ت خاصقيقتهقت ايومي تت تموطوقتتالاحال٘ت ضُئ

تر يمت تمم توتل ي شق تتؤريلشق تيا  ت   ت كاِ  تو لر تمةاوبت ت ته اترك ت اال ت ٖق  تو ض تو لخ  تالاتٌقُي  موطوق

خـو تومقت ت، ليقيت ات ت ت اويتف تٌا ت ن،ق٘تممتتح ي تبُيّتوػ   تاانزييتوتهٌياتٌا ت ض  وقتحتصتالتمِمتف ت ن

 يظ ترقت، لي ت وتمقتيظ ترقاةررت القبلتاشا ت ض  وقتالاي قبي1

 ِظزشبر خّبػٟ. ....................................................... ٔٛر اٌذ٠ٓ طبدق

ر لنااصتت..02فاا تمٌاا ت اةاايقَتأالحاافتكلاا ت  تٌاااًتالاتٌقُياا ت اتاا تتِاا متتبهااقت ت، لياا تكلاا ت نهااقتتؤ ةااتتًبر ياا ت ااه ت

وماقترقابااق  ت ضاللاّترقت، لياا تًالتنللاا ت نهاقتُقمااتترقم اق  يتفاا ت ن،ااق٘ت  نهاقتااا تتا اقو تكااق تومصاٍتوتمحااىتتالتنللا ت ذ تااا تتلً 

 ن،ق٘ت ابي  ت وتحتصت نهاقتُقماتترو اقغتري ا تٓبرارتاٖايتتلؼاىتاشاقتٌااًتىٌ يا تومح لشاقتت ابي  تت وت نهقتتاًو تكل تب ر تخبرةتف 

تٔيتٌاًت ضشق 1ت

ٖقم تمش  تأٓثرتمىت ن،ل ت1 تثقميقت:تحر تمؼلمتكل تالاتٌقُي تملحفت  ت ت، لي تتحايتم

ق  تيالش تربل  ْت ت، ليا تفا تٔايت ضقبةت احقمي ت:ت اوز مقيتر قك تتق وب متتترقاوةب تالهِؼ تالاو  ت  ت ن،ل ت ت، 

 ض اااقو  يت ضاللِااا تراااقاِ    يتذ يت اؼاااقبمت ابي ااا توتهيئااا ت ن،اااقاليت ت ظااا  الاتلٓ اااقت ماااكتاااا  تتٌهاااقْتماااقتيلامهاااقترااايتي ااا ت  ت

يتٌ تأمقستيوا و تالِؼققت اٌلا تاٖيتمةت رٌر تت ن،ل تف تر يمت اِ    يت ضاللِا ترقن،اق٘تت نل يتٌٓقالاته تت الل ي تٌو

تي  تحيدتت هاتاش تُوةت ٓثرتمىت ن،ل ت1 اب

تااا تٌهاااقْتمةااااؤا ت خااا  تفاااا ت ضاااقبةت احقاحاااا ت:مِؼااا تتاللااااّترقلااا  ْت ت، قكاااا تفااا ت ض ااااقو  يتلًقت، قكااا تهاااا تماااىتيحاااا بت

ت ت، قك تفا تٔايت ض اقو  يت ضاللِا ترتهيئا ت ن،اق٘ت ابي ا تو ت، اق  ت  ل  ْت ت، لي تمىتك مكتوا  ت ت، لي ت ات ت ت ْ 

اوتماىت ايِو ترقض اقو  يترقض يه تلً تهيئ ت ن،ق٘ت ابي  تو ت، ق  ترقض يه تٌوتف ت اص ي تمىت خاصقصت ن،ل ت ت، اق  تٌو

ت ت، قكاااا تبلاااا ت  تيااااا تكِاااا ت ماااامتخبر تااااكتو  ٕهااااكت لاااا  ْت ت، لياااا ت وتالا اااااوهقالاتكنهااااقتر لنااااصت  ت ت، لياااا تهاااا تمااااىت   ااااقْ 

ت الِقالا يتو ضهقُ قي1ت

اامت ياىت اا ا تٌاا ت الاا ض ترخصاوصت اوز ماقيت ت، قكاا تتا خصتاشااقت ااتتالا ضت ا ااقتيتااا تياآ ت ضُو راقالحال٘ت ضُئ

اا تملنا ت  ت ٖق تمح بتي  ت  تتهصصتكليكت  ت ماكت ايٌااتاشاقتم اق٘ت الا ضتفا تألتمٖاق تيحلاوتاشاقترقض يها تلتٌو ٌيتا مهقتم

ٍتخااقصتبهااقت وتألتٌٓااقالاةت ابااق تمٌاااو تكلاا تمصاا  كيكتأمااق ت حاا  ت ت، ليااقيت اتاا ت مااقتش صاايقت رشلشااقتوااا تيِاا  تاهااقتألتملاا

ت ات ت ا ٕنهقتمىتٌا تالاٌا ق ت ابقاى1
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تكلاااا ترِلاااا تالم ااااق تم ااااايت وتمةاااااوبتت وت م ااااق تملااااق ضت رقاوةااااب تضحاااايتٌاااااًتالاتٌقُيااااقيتً اااا تم اااا بتو اااايل تادخصاااا٘و

هحتتاشقتًش قترقض يه توأؿىت  تٌا تٌوت او ضتالا قس  ترحٕ ت  تٌاًت ت، لي تالتتاًو تكل تٌٓقالاةتوالتخبرةتتو اشقا ت ات تم

تالتيتهق بق لت

اااقتٓةاااقرِقتهقت اتااا تتلِااا تكلااا تشااا  الاتتاااؤتيتماااىتو  الاًت لااايقالات خااا  ت ااااااٗتًشااااًتالاتٌقُيااا ت اظاااقيت  ااا ت تٌقُياااقيت كابٌر

تكلاا ترِلاا تالاا ضت ا اااق نللاا تتخبرتهااقتت اتاا ت ااا ٕنهقتمااىتكِاا ت م ااق تم ااايتكل ااقت  تٌاااًت ت، لياا تتاليت وتإلتتهقابااقتادخصاا٘و

ٖقم تور قت  تٌااًت ن،اقاليتهرارتماو ًِا تمحيتٌاًتالاتٌقُي توحت صتا تنة متكنهقت نهقت م ايتألتك يت قرّتاٖيتتتبوأتتٌاًت ض

تالتمىتحيدت ت، لي توالتالاتٌقُي توالت ضشق ت ات تمهاتاشقتاٖيتتاِق  كتممت ن،ل ت ت، ق  ت وت حيقمقتتحيتمحلك1

 ِظزشبر اٌدّبػٟ.  ....................................................... ِظطفٝ اٌشبؽز

ٕ ةت اةي ت ضةت ق ت ت حةق تتكل ت  تمٌااتٌاا ت اباق تفا توراكت  مقتأث ىتمحيتٌاًتالاتٌقُيقيتٓ قتأنيتأو ًّت ألتًو

 ت، ليقيت ات تت اويتف ت ن،ق٘ت ابي  تألمكتالتي ٕىتاد، قك ت  تت اويتاوح ٌقتبو ت  احظاق ت ن،ا امت ضا نيتلوتماىترار تت

ٖقميقيتوىن ؼ ت ض  ةتالا خيتالابو  ت ضش  تاد، قك تٌوتتت،يمت ااه  ي ت ن،قاي توتؤٌييت ن،ا مت ض نيتوتِ ي تبلعت م

ااااتم ااق٘ت ا ااويتال اابق ت اااايىتياااًو و تكلاا ت تتورااكتكااق تي اا ت اةااررتكليااكتم ااقت  ةااقك تكلاا تمحق راا ت ابؼقااا تًو رقكابااقً 

ليتف ت ت،قم ت ابي  توت االت يلوبترقاهٌمتكل ت ض يه تلتورقااق  تحِقتٌا ًتالاتٌقُي تتحاقذت   تبلعت اال يليتوتويرارتمٌئ

بلااعت ضلحـااقيت اتاا تتا قشاا صتماامت ت،قماا ت اِااقمونيتاٖاايتتااا ٕىتٌاااًت ت، لياا تمااىتم ق  اا تك لشااقترصااٌ تُقمومياا تخقياا تفاا ت

م قاشقت ابي  ترقإلطقً تا  تمهاتً صتن، وك تر ليقيتأخ  تماخصص تفا تٌاا ت ػاق لتتٓ اقت  تٌهاقْتتكا بتٓبرارتي  ا ت  ت

ٖقميااقيت ضقبياا ت وتهراارتذاااٗتوفاا تمٌاا ت اةاايقَتي ِاا  تأن ااؼ تري ياا تإااىتاو ااٍتيال طااو تن، وكاا تكااو  ضتل مااقتبةااا ت م

أو ًااااّتتتاااا خيت اةااااي ت ضةت ااااق ت ت حةااااق تفاااا ت ابحاااادتكااااىت ايااااقيتفاااا تاػااااق ت ااااا ك تال ت ض يهاااا تتجااااجتر   وكاااا تمااااىت اااااهِؽت

ت، ااق  تُااق تبلاا ةت راا  الا يتلًللاا ت اااييت ضحااق٘ترقماا ت اةااو تٔلااكت اةااوب الاتوفاا تحقراا تمق اا تاشااا ت ن،ااق٘تكل ااقت  ت ن،لاا ت 

ت ضلحـر تاااٗتٌ ت  ت لتت ض يه تورقااق  تي ا ت  تمٌٕا تفا ت ابحادتكاىت ايا تاااخلصتماىتٌااًت ابائ ت اتا ت مِؽت وب الاتوت ٘و

ااقتتائ َت ض يهاا تواٖايتٌاااًتى ابق تأث ااىتمحايتٌاااًتالاتٌقُياقيتي اا تتو ايلشقتات اا يتكا بتٓبراارتماىت ن، ا اامت ضا نيترقكابقٌ 

  ااور تي ي تي اا ت اةااررتكل هااقترٖاايتُااوةتواياا   تتوماا خيتأ قساا  تنخق راا تت اباائ ت اةااوب الالتًاابذ تالحـهااقت او حاا ت اتاا ت حاا ثتت

كل تمحيؽتطٌ ت او بت ضاو ر ةتخق ذتا ت والبترهوم تل ق٘ت ا ق قت ا ت نا  تتكلا ت ماكتياوا تر هـا تر يايتو  ا ت  تيؼباّت

ٔقماتتتمةاال ةتال اتح ق تكلُتهاقتكل ت ض يه تٖٓيتألن هقتف تحقر ت   تمحيتٌاًتالام ق  يتتوحتاصتاذ تأ  بيتتٌااًت ت، لياقيت وت

ٔقيت   تهررتذاٗتًقضؼلو تمىت ن،ل تٌوتتت،يلشقتالل يتف تاػق تمصدخ ت ض يه 1تت تممتبلعت ضهـ قيت وتبلعت ا  

 إٌبئت اٌظبثغ ٌٍزئ١ض. ............................................................. دمحم اِٙزطٟ

صاوصتٌااًت ت، ليا تلتر ليا ت ضوا  تىخظا تر يامتمهخ ػ هاقتتِهيار تماخصصار ت ؤكؼيتبلاعت ااوطايحقيترخ

فاا ت ضةااقحقيت ت ظاا  الاتو  ق  ااو تٌاااًت ضشااق توا ةااو تحاا يحر تفاا ت اِؼااققتو وا ااو تض يهاا تتق وب مااتلتكل ااقت  ت ت، قكاا تفاا ت

الالتٓ ااقت  تٌهااقْتكاا ةتحقراا تاشاااًت ت، لياا تالِظااقالاتنةااايقتكلاا تبلااعت ض ااقٔيت ضؼ وحاا تكلاا تمةاااو ت ضةااقحقيت ت ظاا  

اااااٗترقاوةاااب ت ر لياااقيتري يااا توإنهاااقتهرااارتماخصصااا توماااىتٌاااا ت ضهبااارتأتِااا  ترقا ااإ تاشااااًت ت، ليااا ترحٕااا تتلقملهاااقتملشاااقتٓو



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

95 

اااا تتِاااا مو تبلاااا ةتتاون ااااؼ ت اتاااا تتِاااا مشقتتً اااا تت ااااش تكلاااا تأنهاااا تتِهياااار تماخصصاااار تم اااااولو تفاااا ت ضةااااقحقيت ت ظاااا  الال ُو

لتما   ةتاا ت اا  يا ت والبتراق ت ت  ا  تلما   ةت اؼق ت ض يها ترقض يه ت:تصا ي تما   ةت ُور حقيتمنهقتتاعتتصقمي تال     ي

رهوم تو  ةقٌ و تف تتهيئتهاقت مؼلُاقتماىتخبارته تم ااولو تكلا تتحظاررتم  وكا تماىت ا ااقتيتوم  وكا ت ها  ست ذ تمحاىت

قماا ت ااخصااصلت مااقترخصااوصتٓ  قكاا تتِاا متتاهااقت ت، لياا تر  اا وقتري اا تومحااىتنلااقنيتمِااصتفاا تٌااا ت ن،ااق٘تو هِصااهقتر

 ت، ليااقيت اتاا تتهااا ترقن،ااق٘ت ابي اا تً اا تماو راا ةترٕثاارةتوت اااويتفاا تاػااق تح االيتتحة ةااي توتِاا  تم  وكاا تمااىتىن ااؼ ت

ا تمقتيهِصت ت، قك تلًشاًت ت، لي ت ه ت نهقتًايا توإنهاقتمٕوما تماىتم  وكا تماىت إىتم ق٘ت ااخصصتالتماًو تكليكتٌو

ماخصصاا تا ةاو تبهااو ةتوااا مه تم  وكا تأًٖااق تتكلا تمةاااو تتتهيئاا ت ضةاقحقيت ت ظاا  الاتاشااا ت ا ابق تحااقتا ىتكلا تلااو ٌ ت

تاد، قكاا ت ضةااقك ةتفاا تاػااق ت اٖاايتيااا تالالاااوق٘تفاا تاػااق تكااق تماامتٌاااًت ت، لياا تي اا تكِاا ت تٌقُياا تفاا ت ػااق تلاا  ٓ تاٖاايتتخاا٘و

يا تتح ي ٌقتبل تممت الل تأ تٌهقْتمِؽتٓحررةتف تالامٌاق تكل ت ن،ا مت ض نيتتوف تاػق تتهيئ تم  وك تمىت اهِؽتو ات تا ت

ٖقتهااا ترقاو رشااا تتكلااا تأ اااقستتهيئتهاااقت تراااقأله  س ض يهااا تما    اااشقتمااامتٌااااًت ت، ليااا تو اااوب أترقألواو اااقيتوخقيااا ت ضهاااقػّت ا

ااٗت رزوبو ت ت، ليقيت ات تته ترقت،قم ت ابي  لت ذ تٌاًت ت، لي تبل تكِ تالاتٌقُي ت تهيؤتم  وك تما    يت ٓ اقتالتٓو

قت ضاخصصاا تفا ت ن،ااق٘ترقإلطاقً تا اا تماقت اااِ مكت ااقتوكهقياٌ  ٖقٌ  ي ٕههاقت تخٕاا تكل هاقتمااىتخال٘تحاا  ثتهقتوإاىتمااىتخال٘تأً

تال  يه تت1

ٖقمياااقيت ضااااًو ةتتماااىت اياااقيتوأبو يت ال ااايتٓ اااقت رقاوةاااب تالورةاااتيٗتتًقت، قكااا ت اااا ك تٌااااًت ت، ليااا تحةااا تالام

ٔقت،  ًا توآلاايا ت ضااًو ةتا ا تهرارتذااٗلتتِ مشقتت، يمتر ليقيت ن،ا مت ضا نيت منهاقت الورةاتيٗت ااالتٌاوتكباق ةتكاىتأرشااةت

ت مقترخصوصت اوز مقيت ت، قك تً  تف تح وبتمقتتاًو تكليك1ت

 ِظزشبر خّبػٟ. ........................................................ ٔٛراٌذ٠ٓ طبدق

 وإاىتالرقاوةب تالاوطايات ااالتتِا  تراكت اةاي ت اهقتا ت ت مش سا  ترخصاوصت ضللوماقيت اتا ت خبرماقتبهاقتالراقستبهاقت

 اتاا ت ااا هحشقتاد، قكاا تتي اا ت ااهصاايصتكل هااقتٓااااٗتمٌاا تترااقأله  سشاا  الاتمظاا ىتفاا تٌاااًتالاتٌقُياا تخقياا تًي ااقتياللااّت

ٔقمااتتتاااًو تكلاا تخباار الاتوتِهياار تماخصصاار تكلاا ت نهاا تيالشاا و تراِاا ي ت ت باارةتال  لاا ت ت، ااق  تفاا تٌااا ت ن،ااق٘ت  اشاا  الات ذ ت

تي  ت ااهصيصتكل هقتف تالاتٌقُي تو  تتٕو تمولخ 1

مااىت اايِو تبهاااًت ضش اا توااا  ت ت، لياا تحياادتي ٕنهااقتتًي ااقتياللااّتربلاا  ْت ت، قكاا تفاا تٔاايت ض ااقو  يتًااقن،ل تٌااوت

ٔقماتت ٌالتاشاقل  ذ تًشا ًتالاتٌقُيا تًق ها توالتتاهصتكلا تتتِا ي ت ض او ةتاد، قكا تفا تٔايت ض اقو  يت اتا تتاللاّتراقن،ل ت ذ ت

ٖقًياااا تواشااااا تتئراااايت  اااا ترلةاااا ت خاااا  ت  اااا تحاااار تتويراااارتتياااايقهتهقتو  تتهصااااصتكلاااا تتر  ياااامتألتشاااا  الاتوالتتاظاااا ىت ضلؼيااااقيت ا

تااااًو تكلااا تخبرتهاااقت اتااا ت ااااِ مشقتاد، قكااا تتتااا ت اوز مقتهاااقت اتااا تتالشااا تكلااا تتألنهاااقملؼياااقيت ت، ليااا تو اال  اااٍتبهاااقتومٕومقتهاااقت

تِا ي ت ت باارةت ااِهياا توت ا اااقتيتاد، قكاا تو ت، ليااقيت اتاا ت ت اااويتفاا ت ن،ااقاليت ال ومياا تتو ضةااقحقيت ت ظاا  الاترقض يهاا ت

كل هاقتتفا تالاتٌقُيا تو  تتٕاو تمولاخ تتا تتلا ضتفا ت ت،لةا ت الحِا تال تالاتٌقُيا تتحتتال  يت ت، قك تي  ت ااهصيصت

  ات ترر ت ي يهقتبها ت ا ٖيتتلابرتًق ه 1

ت
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 ذ تٌئالالاتتِهير تماخصصر تأٓي تيوا و ت   ت اِؼققت الق تو او را و ت ماقتر  قكا تماقت وترقال قاا ت وترِؼاققتو   ةت

ايتٔلشا تماىت ت، قكا  1تتمحاىتالتماهِصتماىتُي ا ت  اٌلح لت ذ تٓهقتو لخر تحر تػقابهقتر لً  ت   تأي تمئ ة تيوا و ت تٌو

 حاااا توالتنلااااق ضتكلاااا ت  تي ا اااامتتِهياااار تو ئ ةااااو تر لياااا تخقياااا تبهاااا تل ذ تٌو اااا ت ت، لياااا تمااااىتالاخؼااااقالات ااِهياااا تفاااا ت ػااااق ت

ايتاا مه تويايتالايا  قتت ااو ييتًي قتريوهقلتا تت هاتاهقترقاوةب تضلٌش  هقتالتأتح تتكىت تخ  ث ت وتالاُ مي تٌو  اِقمونيتٌو

تف تموطاوقتا ةاتتااكت رورا تتا تيِا  ت اال  اٍتبلا تتِا ي ت  انهقثيت تٌاًت  ئل تتؼ  توالترو  تاهقتكل هقتالتملِيت  تما  ٘و

ت ال ضتوبل ت ضهقُ  تيِ  تاهقت ت،و  1

ا ت اةبّتف ت ضللوم تًي قتيخصت ضئ ةق تهررت لي تنهقتياقتل ت،قما تالاخا ت ااالتٌو يت ات تت ق ست خاصقصت اا  ٘و

أ   ت  ت لررتاكتًي قت لق تاكت اةي ت ضةت ق تماو ت اا يىتياقبَترخصاوصتت و ايت ت، قكا لتتٓهاقتنةااو  تاللهاقو ىت القما ت

حتتاشقتحةا ت اوثاقتّتإىت ت، قك تمهتكل ت نهقتمحِل تكل ت ت، لي توهررتو لخ توماح تتكل ت  تٌاًت ت، لي ت ال يل

 اتا تمااًو تكل هاقت ت، قكا تو اللاّتالاما تترباق تخاقصتفاا ت ضرز ميا تيولارتكلا ت  تٌهاقْت كا اقب يتا ا  الاتالاها  ستو كا ااقب يت

ٖقميااقيتب ااٖيتمبقلاا تتفاا تتاا رررتت هاا  ست ت، قكاا ت مااقتكااىتػ  ااّتو   ةت اٌلحاا تأوت ضيااقًت فاا تياايقم ت ضهااقػّت ت ظاا  الاتوااا مهقتام

ىت ن،لاا تالاُلي اا تفاا ت ػااق ت االااقو ت وتمااىت ت،شاا تاذ ت ضوطااوقتٌهااقتهراارتماااو   تاشااا تك ليااقتومااىتىًظاايت مااكتو اوقرااقيت وتماا

ت رااؤت اهِؼاا تومحااىتاةااهقتطاا ت ت، لياا توبل ااّت اهِااقشتفاا تٌااا ت ضوطااوقتااح ياا ت ضةاائوايقيتٔاايتكلاا تحاا  تبو ت  تمح اايت

 لشااقتألمهااقت ياابحهقتملااامر تٓ هاخباار تحتااصتالتمالاا ضتا اا  الات ت، لياا تمااقتالتػقُاا تاشااقتو  اا ت  تمٕااو تكلاا تكلاا تتر صااقب تت وت

ٖقالتٓبرر تي  ت  تمٕو تكل تكل تر ص  ت اا و ي1 تال تأليقالاتمة وُ ترقكابقً 

ٔقمتت ت، ليا تتااًو تكلا تملاٍتُاقمونيتي ا ت ااو يايتمامتر لياقيتأخا  تمشا ا ترقاب ئا ت رقاوةب تاشاًتالاتٌقُي ت ذ ت

ل ااايتفااا ت ػاااق تتؼاااو  تواشاااقتيااا تتفااا تٌاااا ت ت،قمااا تتبو تذٓااا ت  ااا شقتكلااا ت  تم اااٖلو تتظااا تماؼاااوكر تٓ اااقت  تٌهاااقْتر ليااا تت

م  وك تك يتًي   اي ت اتا ت اوالقو تملشاقتفا تاحا  تتأو  شتوألاوق٘ترا و ايتماىت ت، قكا تو ا تكقملا توخبارةتوتِهيار تماىت

راؤريلاااكت  اا تبو ةتالحِااا تت ت، قكاا ت وتمااىتمصاااقترتأخاا  لتوتاشااا تًقض ااا وقتكلاا تيااايواكت تخقاياا تهراارتمقلاااجتالاصااو تتماا ًم

تواطقً تم  خليتوتٔيت اال يليتت ض ق ت ا هقتتف تم  خل تٌاًت ت،لة 1 تالا  ٘و

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ. ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

 ر ااااقتألااااق ت اةااااي ت اهقتاااا ت ت مش ساااا  تاشاااااًت ضلؼيااااقيتفاااا تت خلتااااكتو ؤطاااايٍتبلااااعت طااااقًقيترخصااااوصتأكظااااقالات

كل تأنه تتِهير تماخصصر تف تٌا ت ن،ق٘ترقإلطقً تا  تحبه تاشا ت ن،ق٘تتٌو تلبق توأرهاقالاتت ت، لي ت خبرمقت اةي ت اهقت 

ٌاااًت ض يهااا تومحااىتماااىتتِااا  تر ِورحااقيتمش ااا تفااا تٌااا تالاػاااق تور اااقت نهاا تماخصصااار تفااا تٌااا ت ن،اااق٘تًاااهحىتمااىت ُوااار تكلااا ه ت

او تٌااااًت ااحااا يقيتلتٓ اااقت مهاااقت اااهلِ تملشااا تتٕاااو ىتر ليااا لتمةاااقا تأخااا  ت نهااا تُاااقب و ت  تهرااارتُاااقب  ىتو  تٔاااقمو تفااا تمةااا

ااتتال لااٗت ال ااوميت ٖقمهااقتمهقُ اا تالاحااال٘ت ضُئ  تٌقُياا تفاا تٌااا ت ػااق تألنهاا تمةااال و تااضااخي تفاا ت اااييتٌاااًت ض يهاا تًببم

خقياا تضحاايتٌااا ت ض اا وقتٓ ااقتنل اايتفاا ت ض ااق بمتىخاا  تتخصاايصتمةاااوبتتالاا ضت ا اااقتيت ت قياا تبهاا تو ااال ضتالبياامت

 اٌظااقالاتمٌاوحااقتالل ااو تخاال٘ت انهااق ت مااقتااايلتًةاايولّتحةاا ت ضالااق يتكليااكتفاا تٌااا ت ن،ااق٘تومقُ ااهقتملشاا تفاا تٌااا تو ا بِىت
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 ػاااق توإومهااااقتفااا تحقراااا تمق اااا تاشاااا ت ن،ااااق٘توإثاااارةت ابااائ ت اةااااوب الاتو ضؼااااق  ت ال اااو تي ت اتاااا ت مت اااا يتٓحرااار تماااائخ  تتراااا أمقت

ت1ت    يقتف تمحق رتهقتوت تتملقت، تك بتمىت اهِؽ

رقاوةااب تاااا خليت اةااقبةتىكظااقالاتو ضةت ااق  ىتو ضلحـااقيت اتاا تتِاا مو تبهااقتأًظاايتأ تمظاايٍتٌاااًت االاا يليتتفاا ت

ٔقمااااتت الاتٌقُيااا تآلا تاٖاااايتيصااااقبَتكل هااااقت ن،لاااا تفااا تٌاااااًت ت،لةاااا تألنهااااقتا ةااااتتمااااىتىماااو ت اتاااا تتِاضاااا  ت ااؤرياااايتوحتااااصتتاذ ت

 هقت  تتاح يتمةئوايتهقتإومكتم  وقلتأمقترخصاوصتبلاعت ضلحـاقيتىٌ  يتأٓبرتمىت ت، لي تووُلتتكل ت اوز مشقتتكل

 اتااا تألاااق تاشاااقت اةاااقبةتىكظاااقالاتأ  تأنهاااقتملِواااا تومهؼِيااا تو  ااا تتلااا يلشقتوخقيااا ت ضاللِااا ترقضلاااٗت الاااق تٓاااااٗترقاوةااااب ت

ت 1إلل  ْت ت، لي تف تٔيت ض قو  يتي  تحايتٔيتووطمتال  ْت ت، لي تف ت ض قو  يت ضاللِ ترقاِ  

اااقتوحتاااصتيصاااباتٌهاااقْتتاااو   تي ااا ت اااتتوتتتااا،يمت ت، ليااا توتحٌرٌز رقاوةاااب تاوااارخيصت ت، ليااا تفااا ت ػاااق تالاحاااال٘ت ضُئ

تخصاايصتمةااقح تمااىت ضلااٗت ت، ااق  تاد، لياا تاتهيئتهااقتو  اااولاشقتفاا تأن ااؼتهقت ابي ياا تٓةااقرِقتهقتل مااقت ااا ك ت الورةااتيٗت

ٖقمياا ت ت، قكاا توالاٌاا تٌااوت  تمااو  ت الهقياا تاشاااًت اااالترااقالاتفاا تتاا خيت اةااي ت اهقتاا ت ت مش ساا  ت اااِ  تا د، لياا تحةاا ت م

 ض يهااا تل مااااقترخصااااوصت ماااا  بت ت، قكاااا ترااااقت برةتفاااا تم ااااق٘ت اٌظااااقالا يت ت ظاااا  الاتو اب ئاااا تتاااا ت ضةااااقٌ  تفاااا تتهيئاااا ت ضاااا    يتوت

ٖقميااقيت ضااًو ةترقإلطاقً تالاوااز  ت  ت، ليا ترق اااول٘ت اٌظاقالا يت ت ظا  الاتوتاو اا ت ت، قكا ترقا ااقتيتوالاهاا  ستحةا تالام

ٔبح  تت ٓ قْت وتش  الات خ تمىتٌا ت اِبيي1ت ت ضةقح ت ن صص تف تك ضت ا اقتيتوىه  ستوا  تأله  ضت خ  ت

 ِظزشبر خّبػٟ. ........................................................ ٔٛراٌذ٠ٓ طبدق

ضقتالتمئريتٌاًتالاتٌقُيا ت  ا ت ت،لةا ت الحِا تاٖايتياا تك طاشقتومهقُ اتهقتبلا ت االا يليتو ضلحـاقيت اتا ت اظاقيت

تييقهتهقت ًظيتمىت ات ته تكليكتو  تتٕو تمولخ توتيصقبَتكل هقت ن،ل 1تاشقتواكقبة

 .رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ ................................................... طّبػ١ً اٌسز٠زٞ ا

اقت االتمحىتف تحقر تاايكت  ذ تت تتؤرييتٌاًت اهِؼ تتا  ترلة تالحِ تحِقت ال ضتال هقُ  توإنهقت اؤخاتمهقتُو

ٔقمااات اااقتتضهقُ ااا تت اهِؼااا ت ضاللِااا ترقضقايااا تواشاااا ت ذ ت ٌهاااقْتملحـاااقيت وتتلااا يليتتي ٕههاااقتاطاااقًتهقتتومصاااقبَتكل هاااقترقكابقٌ 

ااتتال لااٗت ت، ااق  تومةااقا ت ماا  بت م اا وقت تٌقُياا ت مااقتًي ااقتيخااصتمااقتألااق تاااكت اةااقبةتىكظااقالاتترخصااوصتالاحااال٘ت ضُئ

ااااااٗت ت باااارةت ااااويتيااااا تالالااااق ةت ا هااااقتفاااا تالاتٌقُياااا توتالاٌاااا تااااا يهقتالا تٌاااا وت  تنةاااا قتبهاااااًتالاتٌقُياااا ترقا اااااقتيتوالاهاااا  ستٓو

تونل طشقتال صقبُ ت1

 ِظزشبر خّبػٟ. ................................................................ دمحم ازظبْ

 اةل تكليٕ تل ط تيوتيتأليو يت اةقبةتالاكظقالات اايىتي هبو تف تتؤرييتٌاًت اهِؼ تألمهاقتُا مهقت كاقبةتلاقمل ت

وأياىت اته وتٌااًتالاها  ستُيتف تتخصايصترِلا تأ طاي تواذ ترهاقتت ا ااقتيتقاشاًتالاتٌقُي تت تٓهقتمهقُيتش  الاتوتأيبحهقتمه

و يااىت اااو ستٓهااقتفاا تموطااوقتوأياابحهقتفاا تموطااوكر تواشااا تحبااا تاااوتتاا تتؤرياايتٌاااًت اهِؼاا تمٖااق تخٌيااقتومةاااو  ت ياابات

و لخقتٓ قت لق تاكتبلعت اةقبةتالاكظقالاتف تت خلش ت ٓ  تتؤرييتٌاًت اهِؼ ت   تحر تتل يلشقتت تبل تذاٗتنل طشقترا و ةت

تالحِ تال صقبُ ت1
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 ِظزشبر خّبػٟ. ...................................................... ٌّزٛوًِظطفٝ ا

اتكل تمةقا تثقمي ترقاوةب تاال  ٍتك ضتكليهقتمىتػ يت اةي تمقت ت ا ت  تو ت،االاتتآلاخ تمىت ضللوما تت     ت  تأٓ 

اهقتفااااا ت ضللومااااا تالتي ٕاااااىت  تيصاااااباتتمباااااق ت  تنل ااااايتت وتتالتنل ااااايتم رليااااا ت كااااا ضتماااااىتػااااا يت اةاااااي ت اااااا ت  تو  ااااا تم اااااقٓ 

  توت اشاا يتيخالااٍت ذ تًقأل اائل تهاا ت اتاا تتوااا تاهااقتأروراا تكااىتمااقتمهقُ ااتهقتفاا ترشاا توملؼيااقيت اتاا تماااًو تكل هااقتفاا ترشاا ت خاا

ا تيظ تخليتلٕل تف تتو يمتحلِ ت ا ي ِ  ػي ت وت اهِقشت ا ي ِ  ػيتًي قتريوهق1تتت تٔق تخٌيقترقاوةب تاهقتٌو

اظاا و ةت ت،قماا ت احااقنيتالتورااوبتال اااج،ق٘تفاا ت ضوطااوقتنهقتيااقتألمااكتمااقتي ٕااىت  اااج،قاكتٌااوت ااو ت ض يهاا تاذ تبكااتت 

يومقتوامظاقركتبلا تلاش ت وتلاش تت1.تخ قياكتمىت اش  ت  ح قتت شاتالاكا قب يتتا  تٌهقْتألتػقبمت  اج،ق  تي ٕىتتؤريلكت

تومصٍتبو ت  تمؼ  تأ ئل تأخ  ت1

ياا ت ااتتألهاا  ضتت ق  اا تمشهياا ت وتحً  ااوت  تالاحااال٘ت ضُئ ثقميااقت ضوطااوقتهراارت االي تو  اا ت اٌصاايتراار تلاا ئر ت ثهاار تٌو

ااتت اااالت ااي و تضاا ةت ااه ت وت ٓثاارت وت اا بِىتمٌاوحااقلتًشااا تٌااا تلااٖيت  مااقتمااقت اايل ضتمااىترظااقثمتمصااهٍتوالاحااال٘ت ضُئ

هقت ضةؼ ةتتخالٍتاشا تالتي ٕىت ضو ًِ تكل تٌا ت ضوطوقت وتمهقُ اكتإومكتهررتو لرتترقاوةب تالبِل ت ات ت لٖيت خ تٌو

ِىتمنهقتٌيتت خيتٌا تف ت ػق ت الورةتيٗتلتٌيت ت، قكا تها تماىت  ه اتكل هقت ض  وقتو اظ تم قتيتت ت ضيقًت ات ت تة

  اٖلٍتبةِ هقتيوميقتت وت نهقتت لٗت  ضتتاو ر تب خيت ت، قكا ت وتراقاِ  تمنهاقتو  ٕاىتاد، قكا ت  تت ا ٌقترقضاقالاتت  تماقذ  تت

ىتى قسا  تفا ت ضةائواي ت اِقموت شاقتاذ ت اآ  ا تتبلاىتتالتنلً  ميا توتالاب   ا تهرارتمااًو تلورقاااق  توأيىتتاو ر ت ضةاقح ت ضلهيا تٓو

ت ضلٍتٔلكترقػيترقاوةب تاهق1

هاقت تحا تت ااٗتالا ق ةت ر اقتراح ىت ماالتٌو مهقُيتل ئقتم شوالتأخبرمقترق ت ت، لي ت ته اتم ايتت تتل طكتالبيمتٓو

 اوميترا كوةت نهاقتتخا  تكىت ض ايترؤلتحّت ي هاتاشاًت ت، لي تتحّتالامايق تت  تتاِقض صت ر توتمبقاىتمقاي تمىت ضلاٗت ال

يااٍتملااٗتر اق  تكااق ت وتملااٗترلاا لتخااقصتؿ ضصادخ ت القماا ترااؤلتموراا تٌهاقتيؼاا  تلاابه تفاا ت االقماايتأل ت ضةاؤا تتاللااّتراوت

هاقتيتبار ت مهاقتفا ت اٌقت ةتر لي تااِو تًيكترتةو ّتمهاورقتهقلتااىتنلوارضتكل هاقتوفا تمِقرايتذااٗت ااِ  تاد، قكا ت ضِقرايتٌو

 ت االقميتممتمىتمقاكتكلُ ترقاب ئ تاٖيتمخ ذتمىتٌا ت ت لؽتكل اقتًاهحىتتاةاهقتطا ت ض ا وقتًاهحىتيٌِ ت مايق تت رررتوف

ياااّتاشااااًت ت، ليااا توتالاِهيااار تو  ٕههاااقت  تمظااا ت اااا ه تر لياااقيت مااامت ض ااا وقتوما ناااصت  تيٕاااو تفااا ت ػاااق تمو ااامتتوما ناااصت ااًو

ىتي  اا ت ال اايتك ليااقتومحااىتنللاا ترياا  تٓيااٍتم اااويت ااه تفاا تٌااا ت ػااق تلتماات1. خاا  تذ يتخباارةتوت ك ااق٘تر لو اا تت ااقو يت

تتال لٗت ال اوميتألها  ضت ُقما تم اايتإلمااقذت ها  ست ت االتاكتكلُ ترِ   تالاحال٘ت ضُئ  ااِهير تلوتمـ  تالخال٘تالا٘و

ت1الات ااا تٌاوت ضوطاوقتٌااا ت خاال٘ت ٘و خاال٘ت احااقنيتمخالٌا تتِاو ت ت، لياا ترايلشاقتاتةاقٌ تفاا ت كا  بت ضا    يت  اا تهرارتذااٗتٌو

ٌوت  تالاتٌقُي تهررتماو  م تاشا تضصدخ ت ت، لي توضصدخ ت ت، قك تالتب   تال اج،ق٘تنهقتياقتمحاىتمةاال يىتٌٓ  اّت  ت

يتٌاوت  تتظا ىتت ت، ليا تتحِياّت يحظ ت ح تأكظقتهقتااِ ي ت اال يليت ت قي ترقالتٌقُيا تمامتمٕوماقيت ت، قكا توت اشا

م ااق تفاا تٌاااا ت ض اا وقتوحتااصت ذ تمهحاااتتاشااقت ضةاائواي تي ااا ت  تتحِااّتً هااقت اشااا يت ض رااوتمنهااقتتالتم  ااا تاشااقت اٌ اايتُااا   تهقت

ااوقتًي ااقتالتي ضاا  ت اٖاايتوماا  ت  تٌاااًتالاتٌقُياا تهراارت ي اا تطاابؼشقتوتِاا ي ت ضةااقك ةتوملقت،اا تمااقتي ٕااىتملقت،اااكتُباايت اُو

تً هاقتشا  الاتو ااصا يّتكل هاقتشا  الات خا تواشاا ترقٌاةتنهقتيقت وم  ا ت ضلؼياقيتأ تتٕاو تو لاخ تال طاشقتال صاقبُ تال ت ااا  ٘و
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ماا ًمتوماا كوت  اا تتؤريلشااقت  اا تبو ةتالحِاا تال ت ضوطااوقتيظاا تألاايقالاتالتي ٕههااقتاطااقًتهقتي اا تاكاا  بتُاا   ت خاا تواطااقً تمِؼاا ت

تأك ق٘ت ت1اطقًي تف تر ٘و

 ِظزشبر خّبػٟ. ............................................................... طؼ١ذ ثىز٠ُ

ةب تاشاًتالاتٌقُي تً  تمش  تال  يه توتال ت ن،ل تف تحقر تمق  ت ا هقتوتٓااٗتال تٌهقْتم  وك تجو  يتمنهاقترقاو

ا تك ةتمِؽت وب الاترقض يه تي  تملقت،تهقتومحق رتهقتوبها ت ت صوصتت تك ضتٌاًتالاتٌقُي تال هقُ  ت رقم تالا و  تتٓو

يتُ  تمِورحقيتوتل يليتوملحـقي1 تٔو

 تتنزياايتمٌاا ت االاا يليتوت ضِورحاااقيت اتاا ت   ت نهااقتفاا ت اصاا ي تًااالتب  اا تااؤرياايتٌاااًت اهِؼاا توك طاااشقت ذ تٔااق ت اا ا

ال صقبُ تألمكتاذ تح تتوت تتؤريلشقت   تبو ةتالحِ تُا تتظاقيتتلا يليتأخا  تمواقي ةتاالاٗتفا ت ضهقُ ا ت ضِبلا تخقيا تاذ ت

 تيِورحاو تتؤريلشاقتال ا ةت احقميا ت  ا تبو ةتأخا  تم اقت  ةاا تحظ تبلعت اةقبةتالاكظقالات ااايىتتويباو تتفا تٌااًت اا و ةتتُا

تٌاًت اال يليتوتل ضتال صقبُ ت1 تت قػيتف ت م ق ت ض  وقتتواشا ت ُور ت  تتن٘ز

 ِظزشبر خّبػٟ.  ...................................................... ِظطفٝ اٌّزٛوً

توت ضٖلٌا تر  امت ضللوماقيتترقكا امت ض ا وقتًحار تمهاقُيتمامتمئ ةا ت اا ت  تألنهاقتمئ ةا ت ااا  ٘و اقتتمقتٌاوتمُو بقٌ 

مااىت ااا اح يتت ضةااائواي ت اِقموميااا تًي اااقتبلاا تهااا تبلااا تتهٌيااااتتنزيااايت اِاا   تفااا تحااا تذ تاااكت ضؼااا و تحقايااقترقاوةاااب تاهاااقتٌاااوتت ياااىت

اتت متوت ذ تت تتالالق ةت ايكتي  ت  تيخظمتتضةؼ ةتالاحال٘ت ضُئ مت اوررتم ق ت ايكتف تالاتٌقُي تنهقتيقت   ت ضُو ياو ر ت ضُو

تااا  تاااكتو ُااملتال لااٗت ال ااوميتألمااك اشااا تًااهحىتاةااهقتطاا ت ض اا وقتوتالتي ٕههااقتتااا تتااا تالالااق ةت ايااكتومحااىتمهااقُيتم شاا٘و

تفا ت ااصاو تتكلا تشا  الاتمخااقاٍتالظاو رؽت اِقموميا تو اللاّتالاما ترااقضلٍت عتٓ اقتالتي ٕههاقت  تن ااقْ   ااصاو تتكلياكتراقاً 

ت االت مقمهق1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ. ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

 اةقبةتالاكظقالاتكل تر يمتت خلته تو ُور حقته تٓ قتت تتالالق ةت ايكترقاوةب تالتٌقُي ته ترار تأيا لتر يامت لٕ ت

ت ااقتملِوااا تتومهؼِياا تل اتةااق٘إ  اةااقبةتالاكظااقالاتو ضةت ااق  ىتوتاا تالاػاالقتكل هااقتوتتِاا مو تر ِورحااقيتوملحـااقيت اتاا ت كابٌر

ٔق تمؼ وحقتف ت اب  ي ترخصوصتٌو  ت ت، لي  يٍتتا تتؤ  ةاشقتًشا تم  وكا تماىتلابق تت االت ت تك طشقتف ت ضهقُ  تٓو

تأرهقالاتٌاًت ض يه توت ن،ل تٌوتمىت ُور تكل ه تتٕو ىتر لي تال ت ت، قك تف تحقر تمق  تاشاًت ت، لي 1

اااتتال لاااٗت الاااق ت اااويتياااا تحااااًشقتواطاااقً تتخصااايصترِلااا تالم اااق تٌاااا ت ض ااا وقت ااااالت ًي اااقتياللاااّتراااقالحال٘ت ضُئ

قاهٌمتكلاااااا ت ض يهاااااا تو  ةااااااقٌ تفاااااا تت ااااااوييت ا اااااابق تو اااااابّت  تُ هااااااقتراخصاااااايصتكاااااا ةترِاااااامتال  ااااااق بمت ضاللِاااااا ت اااااايلوبتراااااا

ا ت ابّت  تُ هاقتبلا ةت تاشااًت ض يها تُو
ّ
رقال تح ق  يت ات تم  ت نهقت الوبترقاهٌمتف تم ق٘ت ات وييتوتلقتجتؿقٌ ةت را قكي 

يااا تمهقُ اا تٌااا ت ضوطااوقتُو هااقتبلاا ضتكاا ةت تٌقُيااقيتتتخصيصااقيتابِاامت  طااي تبةااؼق ت ض يهاا تالم ااق تكاا ةتم ااق بمتتوااا 

اقت ااٗت ض    ت ت صويي ت ات ت قٌ تتً هقت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا ا   ترقكابقٌ  منهقت ا بق ت ضلؼيتوتالآ قْتٓو

ٔقألٓ اقْتلت ت، قكا ت تةااٌي تم ق بمت  تح ق   تمها  توال تٌئالالاتلابق تخصصاهقتاشا ت  ضتالم اق تم اق بمتما  ةتالا خيت
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ت ت قٌ تتف تت وييت ا ابق تفا تحار تٌااًت ت، ليا ت اويتتل ايتمامت ت، قكا تفا تته يا ت ن،اق٘ت ابي ا ترقإلطاقً ت  ا ت ن،اق٘ت

الاخظ تب خيت ض يه تومحىتنل يتأ ت الِ تل بل ت ضالقُ يىلتًقت، لي ت  تا تتٕىتف ت  ااؼقكتهقتتح ايتٌااًت ضةائواي ت

ٍت ض  وق1ترقا وةب تالةقبةتالاكظقالات باو تر لحـقته تت اتا ت اهِو ترببمقرشاقتفا تالاتٌقُيا توحتاصت ذ تي ٕنهقتاخبق مقتو هُو

ت تت ضصقبُ تي ٕىتتل يلشقت ذ ت تضرتبل تذاٗت نهقتف تحقر ت   تتل ييتو ن،ق٘تمٌاو تت، يامت ت، لياقيتو اِا   تياظا ىت

  تالاتٌقُيااا ت اااتبِىتمٌاوحااا تفااا تٌاااا تالاػاااق تألتر ليااا تمةاااال ةتفااا تالالااااوق٘تفااا تٌاااا ت ن،اااق٘تمااامت ت، قكااا تم حااا تبهاااقتتٓ اااقت

واشا تم   تالالاوق٘تمامتٌااًت ت، ليا ترصاٌ تُقموميا تكل اقت ماكت ايٕو تماقبلا توتا تتح يا تذااٗتفا ت اِا   ترقاوةاب تال و ُامت

ٖقايقيتفاا ت ت، قكاا تمنهااقت اباائ ت اةااوب الاتوتاو اا ت ت، قكاا ترقا اااقتيتوتالاهاا  ستواطااقً ت  ااويتمحاا بٌقتخقياا ت اتاا تً هااقت لاا

تام  بت ت، قك ترقت برةت ات تياًو و تكل هقتتٓااٗتًاات ن،ق٘ت مق ت ال و تنهق  1

 .ِظزشبر خّبػٟ  ....................................................... ِظطفٝ اٌشبؽز

 مااقتكلاا تمااقتيباا وت اا تي ٕااىتاطااقً تمااقبةتفاا تٌاااًتالاتٌقُياا تاٖاايتتظاا ىت ت، قكاا تحِشااقتخقياا تفاا ت ضااقبةت اةقب اا تو اتاا ت

توغت ضاٌّتكل هقتف تالاتٌقُي تيا تًة شقتر و تُي ت وتل غ1تتاللّترقاٌة تتتف تحقا تمقتا تتلوز ت ت، لي ترقا  ت

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ. ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

 مقت ُور تكل ت اةقبةتأ تي  ومقتترقاالا يليتتاٖايتياا تتنزيلشاقتماىتػا يت اد،ها تفا تتالاتٌقُيا توتأماقت تح ايت ضةائواي تفا ت

تٌا ت ابق 1

 ِظزشبر خّبػٟ. ................................................................ دمحم ازظبْ

:ترقاوةااب تال ةااقا تىو اا تواٖاايتتةاا صتىلاايقالاتر ةاا يقتهقتٌااوت  تىماا تياللااّتراخصاايصترِلاا تأ طااي تت اةااي ت ااا ت  

متٌاًت ابِل تا تيا تتليينهقتوأيىت  ا تتليينهقت1 تاشاًت ت، لي تالم ق تم ايتمقتٌوتمُو

مااااىت ضهااااقػّت ت ظاااا  الاتتتثقميااااقت يااااىت اااا ا ت بخااااق٘تالامااااو ت ضاللِاااا ترقااااااآ  تو ا اااا  ٓ تمنهااااقت اباااائ ت اةااااوب الات  اااا تهراااارتذاااااٗ

تو ضلحفت  تٌهقْتخلؽتف تىمو تم قتمةا   تتتةو اكتوتوطيحك1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ. ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

اِ تولختتذاٗتٔلكتألا يتا ا ت ابائ ت اةاوب الاتفا ت ن،لا تكلا ت  تٌااًت ت، ليا ت اويتياا تتؤٌيلشاقتربحا  تتتم اايت

و ال طكتالل و تكل ت  تتبِىتم تمتاو رق٘تو ويتنلينه تو هح   ت ابئ تٔيتكل تح  تومق اهقتنلقتجتم قٔيت ضلٗت الاق ت

هااقْتكاا ةتمِااؽتتن اااويتكل هااقتفاا ت ػااق  تتةااو تهقتتوتةااو  ت اوطاالي ت اِقمومياا تال لااٗت الااق ت ضةاااويتتمااىتتةاا  تو  اااول٘تٌو

اا ٕااار ت ت، قكااا تماااىتالا ااااخلصت ذ تًاااقألمو تو لاااخ توم  ااا تالالااااوق٘تكلااا تٔااايت ابااائ تبًلااا تو حااا ةتوم  ااا تكِااا ت تٌقُيااا ت

ااّتتتفاا تبو ة الحِاا تو هل طااشقتتالِظااقالاتكلاا ت اباائ ت اةااوب الاتو ضؼااق  ت ال ااو تي تو  ٕااىتتلاا يلشقتفاا تحقااا تمااقتتباار ت نهااقتااا تتًو

 ال صقبُ ترقاال يليت ات تت تت لق ةتاا هق1ت
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 ِظزشبر خّبػٟ. ...................................................... ِظطفٝ اٌّزٛوً

قموميقتالتي ٕىتملقت،تهقتف تٌااًت اهِؼا ت  تاا تت رامتوفا تكلُتا ت رقاوةب تاهقتنلابرت  تالاتٌقُي تهررترقٌاةتمةؼ  قتُو

تنللىتموقب تهقتأللوق٘تٌاًت ا و ة1رقضوطوقترق  ت اهِقغتً هقتت  خيتممتٌاًت اهِؼ تورقااق  ت

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:
م ااا وقت تٌقُيااا ت ضصاااقبُ تكلااا تقا    ااا توترتمِااا  ت اهِؼااا ت ضاللِااا م ااا وقتبلااا تذااااٗتكااا ضت اةاااي ت اااا ت  ت

ىك اااق٘تالارا قكيااا توته يااا ت ابي ياا تو احِقًيااا تو ا  قطاااي تلاا  ٓ ترااار تر قكااا تتق وب ماااتتوتر لياا ت ضوااا  تىخظااا تالا

 ضصاااااقبُ ترقإلر اااااققتمااااامت ااؤٓيااااا تكلااااا تىخااااااتبلااااار تالاكاباااااق تملحـاااااقيتوتلااااا يليت اةاااااقبةتأكظاااااقالاتالاصاااااو تتًا اااااتت

  ن،ل ت تخقط  ى1
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 اٌّدٍض اٌدّبػٟ ِمزر

 45/2012 ػذد

ٓ خّبػخ ـِشزٚع ارفبل١خ شزاوخ ث١اٌّظبدلخ ػٍٝ اٌذراطخ ٚ 

اٌج١ئ١خ ٚ اٌثمبف١خ ربرٚدأذ ٚ خّؼ١خ اٌّغزة األخؼز ٌٍز١ّٕخ 

 ٚاٌز٠بػ١خ ٚ األػّبي االخزّبػ١خ.
ت احقمي لتوخل٘ت ت،لة ت اللهي ت02.2أٓاور تالقبي تا ش ت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت ن،ا مترقا و ةت تا 

 02.21أٓاور تت1. ضهلِ ةتراق   ت

الهِؼا ت ضاللِا تت ضاللّترقت، قكاقيلتوبلا تب   ا ت ن،لا تت4..-3.ُ  تتوتؼبيِقتضِاظيقيت اِقمو ت ااهـي  

م اااا وقت تٌقُياااا تلاااا  ٓ تراااار تر قكاااا تتق وب مااااتتوتر لياااا ت ضواااا  تىخظاااا تالاه ياااا ت ابي ياااا توت ضصااااقبُ تكلاااا تقا    اااا توتر

ك لي ت ااصاو تتكلا تتأ ٌ يوبل ت اد،والات   تك لي ت ااصو تت اللن لتحيدتتل احِقًي توت ا  قطي توتىك ق٘تالارا قكي 

تمقتيل :

 11111111111111111111111111111111111:كظو 1 11111111.3.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1ت11.11111111111.3.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 111111111111111111111111111111111:كظو 1 111.3ت11111111..ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 

 :ُٚ٘ اٌظبدح

 عبد الرحيم كشول حميد جعفر الزهراء دنبي إسماعيل الحريري 

 عمر سمح هللا عمر فوزي  الزهراء رحمون  دمحم رماش

  مصطفى الشاطر دمحم أمهرسي حسن بوعلوشي
  ابراهيم الفقير رشيد فنان سعيد بكريم

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الت ح ك بتىكظقالات ا  ًظر ت:. 

  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:1111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

قا     توترتكل تمِ  ت اهِؼ ت ضاللِ تربر ققتأكظقتكت تخقط  ىيقبَت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت

 تٌقُي تل  ٓ ترر تر قك تتق وب متتوتر لي ت ضو  تىخظ تالاه ي ت ابي ي تو احِقًي تو ا  قطي توت ضصقبُ تكل ت

ت:ٓ قتيل تىك ق٘تالارا قكي 
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 شبٕةـكة المغــملـالم

 ذاخلٕةــــَصاسة ال

 جٍة عُط تاعة

 لٕم تاسَداوتــــإ 

 باشُٔة تاسَداوت

 جماعة تاسَداوت

 

 

 

 َالتعاَن اتلا ٕة الششالة

 تاسَداوت  ال ماعة التشابٕةبٕه  

ٕة ال ٕإة مَجمعٕة المغشس األخضش للتى

 َال قافٕة َالشٔاضٕة 

 َاألعماع االجتماعٕة

 بتاسَداوت 

 

 

 :اٌذ٠جبخخ
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  تىلً َ اللزْ ٔلىص عللّ الذٔمقشاإلة  12خاصلة اللولد  2011بىلاء عللّ دعلتُس المملكلة المغشبٕلة لللاتو ُٔلٕلُص 
 التشاسلٕة .

  ( بتىلٕللز القللاوُن 2015ُٔلٕللُ  07)1436تلله ستضللان  20الوللادس فللٓ 1.15.85بىللاء علللّ الظٍٕللش الشللشٔف س للم

 المتعلق بال ماعاا. 113314التىظٕمٓ س م 

  ( المتعللق بقلاوُن تيعلٕظ 1958وُو ش  15)1378جمادِ األَلّ  03الوادس فٓ  13583376س م بىاء علّ الظٍٕش

 ال معٕاا لما تم تتمٕمً.

  القلاوُن االالاس ب ( المتعللق2014 تلاسط 6)1435جملادِ األَللّ  4الولادس فلٓ  1.14.09بىاء علّ الظٍٕلش س لم

 بم ابة تٕ اق َاىٓ لل ٕاة َ التىمٕة المغتذاتة 12-99

 الولادس  37635831لتط ٕلق الظٍٕلش الشلشٔف س لم  2005ٔىلأش  10صلادس فلٓ  96930432مشعُ  س م اللّ بىاء ع

 ( بتىظٕم الحق فٓ تيعٕظ ال معٕاا.1958وُو ش  15ي )1378جمادِ األَلّ  03فٓ 

  ( بغله وظلا   2017ولُو ش  23المُافلق )  1439سبٕلع األَع  04الولادس فلٓ  23173451َبىاء علّ المشعُ  عذد

 محاع ة العمُتٕة لل ماعاا المحلٕة َت مُعاتٍا.ال

  :المتعلقللة بالشللشالة بللٕه الذَلللة َالم للالظ المىتخ للة َال معٕللاال 732003َبىللاء علللّ دَسٔللة الللُصٔش األَع عللذد 

المتعلقلة بالشلشالة بلٕه الذَللة َالم لالظ المىتخ لة   2003ُٔوٕلُ  27  المُافق 1422سبٕع ال اوٓ  26الوادسة بتاسٔخ: 

 عٕاا .َال م

  خوُصلا فٕملا ٔتعللق بتع الة ت لمذٔىلة تاسَداول ال ملاعٓ سبة التشاسلٕة التٓ ا شٌلا الم للظالمقا العتشاتٕ ٕةتط ٕقا

 اللاعلٕه ال معُٕٔه فٓ لافة المٕادٔه التىمُٔة.

 اا وظشا للذَس الٍا  الزْ ٔضطلع بً الىغٕج ال معلُْ فلٓ شلتّ ت لاالا الحٕلاة الُٕتٕلة للملُااىٕه َ اعلت ابة لطل ل

 .تاسَداوتالششالة َ التعاَن المع ش عىٍا ته لذن ال معٕاا ات اي جماعة 

  َ ششالٍا فلٓ صلٕاغة َتت لع تشلاسٔع إَبىاء إسادة الم لظ ال ماعٓ لتاسَداوت لمُال ة تكُٔه ال معٕاا بتاسَداوت

 التىمٕة التشابٕة َالمغاٌمة  فٓ َضع التوُساا للغٕاعاا العمُتٕة.

 َ ال اوٕللةخللحع ال لغللة  2019 ألتللُبشبىللاء علللّ تذاَلللة الم لللظ ال مللاعٓ لتاسَداوللت خللحع الللذَسة العادٔللة لشللٍش 

 .2019ألتُبش  16المىعقذة بتاسٔخ 
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 فقذ َ ع االتلاق َ التشاضٓ بٕـه:

 جماعة تاسَداوتل تم لة فٓ شخص سسٕغٍا أَ ته ٔىُس عىًل

َ 

 ال ٕإة َ ال قافٕة َ الشٔاضٕة َ األعماع االجتماعٕةٕة مجمعٕة  المغشس األخضش للتى

 بتاسَداوت

 فٓ شخص سسٕغٍا أَ ته ٔىُس عىًل

 ال اس األَع: تقتضٕاا عاتة

 أٌذاف االتلا ٕة : ّـالمادة األَل 

حمعيييييت ا ؼيييير  جرمييييه َييييذٍ الاجـاكيييييت ارييييع جد ويييي  اػييييامل الخعيييياين يالعييييراهت بيييي ن ا جلييييض الجمييييا     وىييييت جاملي اهييييذ ي 

، يبىييياء اػيييامل مرحفييي  تقييي ؾ اريييع جل مييييت بخاملي اهييييذ للخىمييييت اليي ييييت يال لاؿييييت يالرماطييييت يألاعميييياٌ الاحخماعييييت ألاخظييير

 ب ن الـاعل ن ا حلي ن ف  مجاالث: الدعاملن 

 ميً العالكيياث بي ن ال وملراػييت الخم يليييت ي ال وملراػييت الدعياملهيت لل وييٌ  اريع م اػىيت وعيييؼت،  تخليم ب زلي

 جميع .يخلم خياة أؿظل لل

 .جلاشم الخ ماث الجماعيت ف  اػامل  مً الخعاط  ي الخظامً ي ا صؤيليت 

  .حعزمز آلياث الخلاشم يالخيا ٌ ب ن الجمعياث ف  ما بينقا ي ب ن مديؼها 

 .جيني ملاملبت ظم ليت ي ظـاؿت يمى مجت، لخ لي  ؿهم معترن لإلهراَاث  ا ؼريخت با  وىت 

 حيياث شياهىت ا  وىيت، ي بالدعيايمل ا صيخمر معهيا، خيالٌ عمليياث ج ؼيييؽ بلي ملة أح بيت يمعياملمع ميً مىؼليم خا

 يج ب ر يجل مم البرامج الخىم مت ا حليت.

   العىاويييت بيييا حيؽ الييديييي يحييي  ة الحيييياة، ميييً خيييالٌ مجم عيييت ميييً اليييياث ال يييي حصييي ق ؾ الخدصييي ض يالخ عييييت

 يإلاظران ا ياظر للجمعيت.

همييا دقيي ؾ َييذٍ الاجـاكيييت ارييع جدصيي ن إلاػييامل ا ع ملييلي يالييدييي يا جييار   اخييل الىـيي ت الترا ييه لجماعييت جاملي اهييذ فيي  

 ا جاالث الخاليت: 

 . جدص ض ي ج عيت الصيان ف  مجاٌ ا حاؿظت علع الي ئت ي جىميت الذيق الجمار 

 ميييت ي ا ىيياػم الخظييراء، بمييا ودـيي  ا صيياَمت فيي  جىظيييم خمييالث الىظاؿييت يدقيئييت الصيياخاث يالـظيياءاث العم 

 حمالي قا.
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 .خماوت ي ج م ن ا  اكع الؼييعيت ي ألازرمت با  وىت 

 : التضاتاا األاشافوٓال اس ال ا

 جماعة تاسَداوت: التضاتاا  اوٕةالمادة ال 

 وخعه  ا جلض الجما     وىت جاملي اهذ بما ول :

 تاث الؼابع الييدي ي دقيئت ا جاالث الخظراء. اظران الجمعيت ف  ا عايملاث ا خعللت باللراملاث 

 ج صيص مصاخت مً ا لً الجما   للجمعيت ل قيئ قا ياشخؼاللها ف  أوعؼ قا اليي يت. 

  جليي وم اليي عم الل ح صييدييه للجمعيييت يؿييم الامياهييياث ا خاخييت ي جيييػ ر أوعييؼ قا ال ييي جييريم ارييع دقيئييت الـظيياءاث

 يي يت ل ى شاهىت ا  وىت.الخظراء ي جرشيخ ي اظاعت ال لاؿت ال

 ٕللة ال ٕإللة َال قافٕللة َالشٔاضللٕة َاألعمللاع م: التضاتللاا جمعٕللة المغللشس األخضللش للتى ال للةالمللادة ال

 بتاسَداوت االجتماعٕة

  مً هال الؼرؿ ن هما ول : خصب البرهامج ا صؼرالجماعت   اشتراجيجيتجلتزم الجمعيت بااله راغ ف  

 ال يييييي حعتيييييزم ألاعمييييياٌي  ألاوعيييييؼتلجمييييييع  بخيصييييييم ميييييع ا صيييييالي الجماعييييييت ا عىييييييت يطيييييع معيييييريم برهيييييامج عميييييل 

شييي اء بمـر َيييا أي بعيييراهت ميييع حمعيييياث أي مىظمييياث أي أي مخعييي   الصيييى اث خيييالٌ الصيييىت  بقيييا اللييييام الجمعييييت

 أخرى. ا املاث

 .التزام الجمعيت باشخؼالٌ ا صاخت ا خصصت ف  عرض العخائل يألاػراس 

 يجزيم  الجماعت بالعخائل يألاػراس. ا  املاث ي الـظاءاث الخظراء تئا صاَمت ف  دقي 

 .الليام بدمالث الخ عيت يالخدص ض خٌ  مهاملاث العىاوت بالىياجاث يألاشجامل ي ا جاٌ ألاخظر با  وىت 

 .ام ا  الجماعت بالخبرة ف  مجاٌ الخىميت اليي يت 

  الص  اء با  وىت ي دقيئ قا.ا صاَمت ف  اللظاء علع ا ؼاملح العع ائيت يالىلؽ 

   ىظاؿييت بال الليييام بيظييؼاٌ جخعلييم ارييعيألاوعييؼت ال ييي دقيي ؾ ألاعميياٌ  فيي  م خلييف الجماعييت صييالي مالخيصيييم مييع

 عترن.ا برهامج جىـيذ التلً بؼيت ي الحمالث الخدص صيت يالخ ع مت، ي 

 .ابلاء ا جاٌ ا خصص للجمعيت مـخ خا ف  يحه العم م نقاملا 

 ٕمٕ: المتابعة َ التق الثال اس ال
 

 

 ل ىة التت ع َ التقٕٕم شابعة:المادة ال 
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جلتيزم الجمعيييت باعيي ا  جليياملمر ا خابعييت جخظيمً حميييع العملييياث ال ييي جييم اللييام بقييا ي مصييخ ى الاهجييا . يمييخم اخيي ار 

يوييل شييخص جييرى يالجمعييت  ا جلييض الجمييا   ، جخييي ن مييً مم لي ن ازىيي ن عييً ويل مييًألاػييراؾلجىيت ميلـييت بخديييع التزامياث 

 الجماعت أي الجمعيت الـائ ة مً اشدعاملجه.

  م ة الاجـاكيت الخامصت:ا ا ة 

 حصري َذٍ الاجـاكيت   ة زالر شى اث كابلت للخج و .

 : تقتضٕاا خاصة   شابعال اس ال

  فغخ االتلا ٕة :الغادعةالمادة 

َيييذٍ أي مماملشييي قا طوعيييؼت مىاؿييييت طَييي اؾ  اخاللهيييا بدىييي   الاجـاكييييتأي فييي  خاليييت خيييل الجمعييييت أي ججميييي  وعييياػها 

 بيي حع مع.جلض الجما   جصيذ الاجـاكيت ا برمت الػيت بعيل جللائه ي  ين مؼاليت ا  الاجـاكيت

 .................................................... ح  تراق وب متتف : 

 التُ ٕعاا

 ٕة ال ٕإة مالمغشس األخضش للتى  سسٕظ جمعٕة سسٕظ جماعة تاسَداوت

 بتاسَداوت َ ال قافٕة َ الشٔاضٕة َ األعماع االجتماعٕة
 

ت

ت

ت

ت

ٔقت ت ن،ل ت ت، ق  تتتوُيمت ت  ت ن،ل ت ت، ق   يمت تتُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتت

 

ت  
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 :اٌؼبشزحإٌمطخ 

ٚخّؼ١خ أؽٍض ٓ خّبػخ ربرٚدأذ ـاٌّظبدلخ ػٍٝ ػمذ شزاوخ ث١

خزّبػ١خ ثزبرٚدأذ ِٓ أخً ئٔدبس ٌٍز٠بػخ ٚ اٌثمبفخ ٚاألػّبي اال

 ٓ اٌذخً ـِشزٚع رذ٠ٚز إٌفب٠بد إٌّش١ٌخ فٟ ئؽبر ثزٔبِح رسظ١

تلزظبدٞ ٌٍشجبة ٌٍّجبدرح اٌٛؽ١ٕخ ٌٍز١ّٕخ اٌجشز٠خ.ٚ اإلدِبج اال

تتف تمةتهيتٌاًت اهِؼا تأكؼاىت اةاي ت اا ت  ت اٖل ا تالةاي ت تأمش سا    اهقتا ت اةاقبمتالا ت  تااِا ي تكا ضتحا٘و

  ضوطوق1

 إٌبئت اٌظبثغ ٌٍزئ١ض.  ............................................................. دمحم اِٙزطٟ

رقاوةب تاشاًت اهِؼ ت ضاللِ ترقضصقبُ تكل تكِ تلا  ٓ تترار تر قكا تتق وب ماتتور ليا تأػلا تال  قطا تو احِقًا ت

فااا تاػاااق تر ماااقمجتتحةااار ت اااا خيتو بماااقذتوىك اااق٘تالارا قكيااا تراق وب ماااتتماااىتأرااايتام اااق تم ااا وقتتااا و  ت اهٌقياااقيت ضنزايااا ت

الاُاصاااقبلتال ااابق تال باااقب ةت اوػهيااا تالاه يااا ت اا ااا   تٌاااا ت ض ااا وقتياللاااّتر  ليااا تأػلااا تالب ئااا تو احِقًااا توذااااٗتألرااايت

 م اااق تم ااا وقتتااا و  ت اهٌقياااقيت ضنزايااا ت اصااالب توتيخاااصتًااا  ت اهٌقياااقيتت ضنزايااا تواكاااقبةتً  ٌاااقتوتح ينهاااقتوتحو لشاااقتا ااا تمهااااوذت

ت ٕىتالا اٌقبةتمهكتف تاػق تم  وقت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    ت1ي

 اٌمبئذ رئ١ض اٌٍّسمخ اإلدار٠خ اٌزاثؼخ. ......................................................... اٌز١دبٟٔ ث١زٚن

تلٕ  ت اةي ت ا ت  ت اةقبةت اهو  ت اةقبةت ضوؿٌر ت إ   ل

الارا اق  تورقاظابؽتفا تتا لتملحـ تًي قتيخصت اال يليت ات ترقالايتتف تالاتٌقُي ت ات تتا تكِا ٌقتمامتُةا ت ال اي

 ضقبةت احقمي تالحـهقتكل تأ تٌهقْتتٌقويتف ت ضبلاىت ااالتحا بتفا ت ااٖلٌا ت ر قايا تال  ا وقت ااٖلٌا ت ر قايا ت ض اق تاا هاقت

اا تورقألكاا  بت ٔقااااق  :ترااقتخ ويتث قم قتاا ت اااٍتبٌ  ااوت اا تاااااٗتي اا تت122222رقالاا بتمخقاٌاا تضااقتٌااوتمٕاااو تترااقتخ ويتٌو بٌ 

ٔقالاتو ضةااااقٌ  ت ضقاياااا تال  اااا وقتو اتاااا تتااااهصتكلاااا تأ ت ضبااااقب ةتتصااااخيحشقلت تاااا ترخصااااوصت ضااااقبةت ا  بلاااا تياللااااّتىماااا تترقا اااا 

اااا تو ن،لاااا ت ااااقٌ ت تت422222 ااااقٌ تت ت اااا تور لياااا تىػلاااا ت تت422222بٌ  اااا توفاااا ت اوةاااا  ت ضل اااااا تت022222بٌ  بٌ 

تقبي توم   ت ااوطياتبها ت ت صوص1ًقن،ل ت ت، ق  تخصصترِل تأ طي تر لنصتأ تٌهقْتمةقٌ  تكيوي تر ٘ت ض

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ. ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

اا تورِلاا تت422222رقاوةااب تتخقماايت ض اا وقتر لياا تىػلاا تٔااق تااا مه تملاِاا تكلاا تأ ت ت، قكاا ت تةااقٌ تر بلااىت بٌ 

أ طي تإىتبل تأ تت ت الِقالاترقت، لي تو اهِقشتت تاخبقٌ  تكل تأ ت ت، قك تا تمةبّتاشقتأ ت اوزمتترقضةقٌ  ت ضقبيا ترايت

ت تةقٌ ترقاوكقالات الِق ل1ت

 اٌّظبٌر اٌدّبػ١خ.  ِذ٠ز  ..................................................... ٔٛراٌذ٠ٓ اٌٛرغٟ

ت اةي ت ا ت  ت اةقبةت تخظو ل

رخصاااااوصتٌااااااًت اهِؼااااا ت ضاللِااااا ترقالتٌقُيااااا ت اتااااا تتااااا تك طاااااشقتو ضصاااااقبُ تكل هاااااقترحظاااااو ت اد،هااااا ت نخليااااا تال باااااقب ةت

ااا تٓ ةاااقٌ  تمقايااا تال  لااا ت ت، اااق  تفااا تت422222 اوػهيااا تالاه يااا ت اا ااا   تاااا تمةااابّت  تتااا تكااا ضت ضبلاااىت ضاللاااّت ت بٌ 

رااايتتااا تكِااا تاِاااقالاتومهقُ ااا ت ض ااا وقتفااا ت ػاااق ت ااااالتح بتاااكت ت، قكااا تألت نهاااقت تةاااقٌ ترقاوكاااقالات الِاااق تلتًِاااؽلتت ض ااا وقت
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و ت، لي ت تةقٌ ترقضبلىت االتح بتكتو ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    ت تةقٌ ترقضبلىت االتح بتكتوا تتا ت لاق ةت وت

ااق ت نخا بتتًشااوتخؼاؤتمؼبااا تالاتٌاقَتكلا ت ضبلااىت ضا  ذتمااىتػا يت ت، لياا تلتٓ  اقتأ  اا ت  تألاررتا اا تالاخااليت تخقياايتفا تىُ 

تًِؽ1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ. ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

ًي اااقتيخاااصت ن،لااا ت ُلي ااا تتااا تاخبق ماااقتكلااا ت ماااكتٌهاااقْتتو يااايترااار ت ت، ليااا تو ن،لااا ت ُلي ااا تو  ةاااقٌ تر بلاااىت

تبٌ  1ت12222ح بتكتف ت

ٔقااق  :ترقاوةب تالال يليت ضاللِ ت تبهاًتالاتٌقُي تً  ت

 122222تبٌ  1تت22222.بٌ  تكوضتت

 بٌ  1ت422222 اوز  ت ت، قك ترقاوكقالات الِق لتوا  تر بلىت 

 وت ن،ل ت ُلي  1ت12222ت تٌهقْتػ يت خ ت  ةقٌ تر بلىتمح بت ت  بٌ  تٌو

ت

تػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:
رقضصااااقبُ تكلاااا تكِاااا تلاااا  ٓ تراااار تر قكاااا تبلاااا تذاااااٗتكاااا ضت اةااااي ت ااااا ت  تم اااا وقتمِاااا  ت اهِؼاااا تت ضاللِاااا ت

را قكي تراق وب متتمىتأريتام ق تم  وقتتا و  ت اهٌقياقيتتق وب متتور لي تأػل تال  قط توت احِقً توتىك ق٘تالات

ُاصااقبلتال اابق تال بااقب ةت اوػهياا تالاه ياا ت اا اا   تالاصااو تت ضنزاياا تفاا تاػااق تر مااقمجتتحةاار ت ااا خيتو بمااقذتالا

 بر ققت اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى1ًا تت ضصقبُ تر

تت
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ِمزر اٌّدٍض 

 اٌدّبػٟ

 04/9103 ػذد

اٌّظبدلخ ػٍٝ ػمذ شزاوخ ث١ـٓ خّبػخ ربرٚدأذ ٚخّؼ١خ أؽٍض 

ٌٍز٠بػخ ٚ اٌثمبفخ ٚ األػّبي االخزّبػ١خ ثزبرٚدأذ ِٓ أخً ئٔدبس 

 ِشزٚع رذ٠ٚز إٌفب٠بد إٌّش١ٌخ فٟ ئؽبر ثزٔبِح رسظ١ـٓ اٌذخً

 االلزظبدٞ ٌٍشجبة ٌٍّجبدرح اٌٛؽ١ٕخ ٌٍز١ّٕخ اٌجشز٠خ.ٚاإلدِبج 

ت احقميا لتوخال٘ت ت،لةا ت اللهيا ت02.2أٓاور تالقبي تا ش ت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت ن،ا مترقا و ةت تا   

 02.21أٓاور تت1. ضهلِ ةتراق   ت

ااا تتوتؼبيِاااقتضِاظااايقيت اِاااقمو ت ااهـي ااا  الهِؼااا ت ضاللِااا تت ضاللاااّترقت، قكاااقيلتوبلااا تب   ااا ت ن،لااا تت4..-3.ُ 

را قكيا تراق وب ماتتماىتال  قطا توت احِقًا توىك اق٘تالاتترقضصقبُ تكل تكِ تل  ٓ ترر تر قك تتق وب متتور ليا تأػلا 

ال باقب ةت اوػهيا تأريتام ق تم  وقتت و  ت اهٌقياقيت ضنزايا تفا تاػاق تر ماقمجتتحةار ت اا خيتو بماقذتالاُاصاقبلتال ابق ت

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ يوبل ت اد،والات   تك لي ت ااصو تت اللن لتحيدتتالاه ي ت اا    ل

 11111111111111111111111111111111111:كظو 1 ..11111111.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1ت..11.11111111111.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 111111111111111111111111111111111:كظو 1 ..11111111111ت..ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 

 :ُٚ٘ اٌظبدح

 مصطفى الشاطر دمحم أمهرسي سعيد بكريم إسماعيل الحريري 

 عبد الرحيم كشول رشيد فنان الزهراء دنبي دمحم رماش

  عمر فوزي  الزهراء رحمون  حسن بوعلوشي

 ىكظقالات ا  ًظر ت:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الت ح ك بت. 

  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:1111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

رقضصااقبُ تكلاا تتكلاا تمِاا  ت اهِؼاا ت ضاللِاا تربر ااققتأكظااقتكت تخقطاا  ىيااقبَت ن،لاا ت ت، ااق  تض يهاا تتق وب مااتت

را قكي تراق وب متتماىتأرايتام اق تال  قط تو احِقً توىك ق٘تالاتتكِ تل  ٓ ترر تر قك تتق وب متتور لي تأػل 

ُاصااااقبلتال اااابق تال بااااقب ةت اوػهياااا تم اااا وقتتاااا و  ت اهٌقيااااقيت ضنزاياااا تفاااا تاػااااق تر مااااقمجتتحةاااار ت ااااا خيتو بمااااقذتالا

 :ٓ قتيل تالاه ي ت اا    

 

ت
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 إق ليم تارودانت

 
 

 

N°                /INDH/2019 
 ث١ٓ

 اٌظ١ذ ػبًِ ئل١ٍُ ربرٚدأذ

 رئ١ض اٌٍدٕخ اإلل١ّ١ٍخ ٌٍز١ّٕخ اٌجشز٠خ

 ِٓ خٙخ

ٚ 

 اٌظ١ذ رئ١ض اٌٍدٕخ اٌّس١ٍخ ٌٍز١ّٕخ اٌجشز٠خ ٌجبش٠ٛخ ربرٚدأذ

 ٌزبرٚدأذ ٌدّبػٟاٌظ١ذ رئ١ض اٌّدٍض ا

 اٌظ١ذ ِذ٠ز اٌٛوبٌخ اٌٛؽ١ٕخ إلٔؼبع اٌشغً ٚاٌىفبءاد ثزبرٚدأذ

 اٌظ١ذ رئ١ض خّؼ١خ أؽٍض ٌٍز٠بػخ ٚاٌثمبفخ ٚاألػّبي االخزّبػ١خ ربرٚدأذ

 ِٓ خٙخ أخزٜ

 

 

 

 

 

 

 شــزاوــخ ػــــمـــذ

 ألخً ئٔدبس ِشزٚع رذ٠ٚز إٌفب٠بد إٌّش١ٌخ

االلزظبدٞ  فـٟ ئؽبر ثزٔبِح رسظ١ٓ اٌذخً ٚاالدِبج

 ٌٍشجبة ٌٍّجبدرح اٌٛؽ١ٕخ ٌٍز١ّٕخ اٌجشز٠خ



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

112 

 تمهي             د
 تا  تللبكت اوف تراق   ت ٖيت اةقميت االتورشكتيقح ت ت،لا ت ضلٗت ت اةقبستأكاتهللاتأمً  تهٌياتمظ و ت ت ؼق ت ضل

 لتف تلؤ ت مؼلَت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    ؛0221مقلتت..

 ت ت ال شتتهٌيا  تالي  ٖي ت ضل ترقت ؼق  ت او  بة ت اةقمي  تت02الاور هقي تمىتت02.2يوايو  ت احقاح  ت ض حل  ترقمؼلَ  ضاللّ

تيو ت ت اوػهي تالاه ي ت اا    تو ات تأكلىتيقح ت ت،لا ت ضلٗت ت اةقبستكىت مؼلُتهق تاالا ات..02لتهبرتت2. ضبقب ة ل

ا أ  ق٘ت اا  لتاوريق٘ت اصقك ةلتوبك ت اٌئقيتف توطلي تيلب تواػلَترييت ضٕتةبقيتواكقبةتتوريكتر  م شقتالنهوضترق

 ر ي تمىت ضبقب  يت ض  ةتال خيتو نخ ث تاٌ صت ا وي؛

 ترتهٌيات اِقمو ت ااهـي  تُ  ت02.1يوايو تت20ٌات ت341. مظق تت02 اصقب تراق   تت1.11.3.ُ  تورهقالاتكل ت اـشررت ا   ٍت)

 ؛اليتوىُقاي ب ؤ تتهـي ت ال قت0..-3.

 ترتهٌيات اِقمو ت ااهـي  تُ  ت02.1يوايو تت20ٌات ت341. مظق تت02 اصقب تراق   تت1.11.1.ُ  تورهقالاتكل ت اـشررت ا   ٍت)

 ؛ ضاللّترقت، قكقيت4..-3.

 اللّت ضت200.ًبر ي تت1. ضو ًّت٘تت420.يٌ تت01 اصقب تراق   تت.1011.1.ورهقالاتكل ت اـشررت ا   ٍتر حقر تُقمو تُ  ت

توتا ي ك؛ متتويرًر  رقخاصقيقيت ال ق٘تٓ قتُو

 ت ضاللّترحّتتؤ   ت ت، ليقيت.21.مومبرتت1. ت.40.ر قب تىو  تت4 اصقب تف تت11.1401.ورهقالاتكل ت اـشررت ا   ٍتُ  ت)

 ٓ قتت تتا ي ك؛

 راويررتوتا ي ت ض  و تُ  تت..02برهبرتت02 ضو ًّت٘تت332. ريمت احقنيتت0. اصقب تف تت.1.4..01ورهقالاتكل ت ض  و تُ  ت

(ت ضاللّتر ةقػ تتهٌيات اهٌِقيت ضبرم  تف تاػق ت0221يوايو تت2. ضو ًّت ت301.ر قب تآلاخ ةتت0. اصقب تف تت01211.2.0

تبك ت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    "؛   تخةق ت ض يوبتألمو تخصويي ت ضة صت"يه َو

 ؛02.2/0204بقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    توأ طي ت ال يتااهٌياتٌاًت ض حل تر   توتٌليلتابر مجت ض حل ت احقاح تمىت ض 

 و مؼلُقتمىتمبقبةت ا   ٓ لت االقُ ي لت ضةئواي تو ا ٌقًي ت ات تتِو تكل هقت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    ؛ 

 02.21مقلتت1.وتبلقتالرا ققت اد،ه ت ُلي ي تالاه ي ت اا    ت ضهلِ تراق   ت 

 ضهلِاا ةتخاال٘ترلةاااكت اللهياا ت احقمياا تت2019 القبياا تا ااش تأٓاااور  ن،لاا ت ت، ااق  تااق وب مااتتفاا تبو تااكتتااا رهااقالاتكلاا تم  وت 

 02.21أٓاور تت1.راق   ت

 رـُ االرفـبق ث١ـٓ:

 مىترش تتتتتتتت اةي تكقميتاُلي تتق وب متل 

تو

 تتق وب مت اةي ت ت  ت اد،ه ت نخلي تالاه ي ت اا    تابقلو  ت

 تااق وب متت، ق   اةي ت ت  ت ن،ل ت ت

 ٔقا ت اوػهي تإلنلقشت ا ويتو إٌقالا يتراق وب مت ت اةي تم ي ت او

 ت اةي ت ت  تر لي تأػل تال  قط تو احِقً توىك ق٘تالارا قكي تتق وب مت

تمىترش تأخ  ت

 عل   ى م ا يل  ي:
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 :مقتضيات عامة

   موضوع االتف اقية:0الم  ادة : 
 ا  مياا تا ا تت ةااي ت االاقو تو ا اا  ٓ تفا تاػااق ت ضباقب ةت اوػهياا تا ا تتح ياا ت ا ا وغتو اِو كا ت الاتٌقُياا تها يتٌااًت

تبكااا ت الاه يااا ت اا ااا   ترااار ت اةاااي تكقمااايت ُلاااي لترصاااٌاكت مااا  ترقاصااا يتمةاااقك  تادخةاااق ت ت صو ااا  ت ضةااا صت"ياااه َو

ٔقالاتمىتأرايت" ِشزٚع رذ٠ٚز إٌفب٠بد إٌّش١ٌخ، فٟ ئؽابر ثزٔابِح  ئٔدبس ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    "لتورق  ت ا  

 ."ٓ اٌذخً ٚاالدِبج االلزظبدٞ ٌٍشجبةـرسظ١

« Projet de recyclage des déchets ménagers dans le cadre du programme d’amélioration du 

revenu et inclusion économique des jeunes ». 

   مكونات المش روع:9الم  ادة : 
تت.بٌ  ت خ ة قت تأاٍتبٌ  (ت1221222122 ااٖلٌ ت ر قاي تال   وقت ض ق تاايكتأكلًت تتِ  ت

تومه ت ال ليقيت ااقاي :

 ".رذ٠ٚز إٌفب٠بد إٌّش١ٌخ"

   مدة االتف اقية: 7الم  ادة: 
ٔقالالتوتا خيترهوبٌاقتحرازت ااهٌياات راا  الات يا ت ال يتبهاًتالاتٌقُي تمبقل ةتبلا تالااواز  ت ضاق  تبهاقتماىتػا يتر يامت ا ا 

ٔقالالتوتح بتم ةت م ق تف ت ٔقً ت ا   يمتكل هقتمىتُبيت ت.طٕٛاد 3مىتتق   ت ااُو

   الشركاء ومساهماتهم: 3الم  ادة 
ا ت ضلهي تىػ  يتالاتٌقُي تٌاًتتح ب تف تاايكت ض ق ت ض  وقتإلم ق ت وري ت ات تو اليوي ت ضقاي تقٌ قته مةتٓو

ت ااق  :ت اهحوتكل ت احقمي ت ضقبة

 بٌ  (؛تأاٍت ثلث قت تبٌ  ت4221222122ت:ت اا    تالاه ي ت اوػهي ت ضبقب ة 

  1ت، لي  تتاٌقت ةتأ طي ترِل تتخصيصت:تتتتتتااق وب متت ت، ق  ت ن،ل 

  كيوي ؛تمةقٌ  تبٌ  (تأاٍت مقتت ت0221222122تتق وب مت:تالارا قكي توىك ق٘تو احِقً تال  قط تأػل تر لي 

  ٔقا  و ضو ٓب ؛ت ااؤػررتوت ااتبمت:تت و إٌقالا يت ا ويتإلنلقشت اوػهي ت او

  و ااِيي 1ت ااتبمت:تتتق وب متتابقلو  ت اا    تلاه ي ات نخلي ت اد،ه 

ا تموكشقلتٔق تٓيٌ قتاطقًي تمةقٌ  ترٖيتتق وب متتاُلي تكقميت اةي تاحقػ تو    ٘تتٓو تف تمو ًِاكتكل ت تخصو

ت ا ؤ 1تٌا 

ت

 المبادئ المؤسسة لعقد الشراكة: 5 الم  ادة  
لةاٌ تومِق را ت ضباقب ةت ل تكل تالاتٌقُي ترقال يتر قكيقتكل تام ق ت ض  وقتمامتم  كاقةتأٌا  يتًو تلوز تىػ  يت ضُو

ومهب،يااا تك لشاااقلتوتاااا تك ليااا تتهٌيااااتمِاظااايقيتٌااااًتالاتٌقُيااا تفااا تاػاااق تت،هااا تمٕومااا تماااىت اوػهيااا تالاه يااا ت اا ااا   توخؼااا ت

ل تكل هق1  م حل تىػ  يت ضُو

ت

ت
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 حامل المشروع: 6 الم  ادة 
ػلااا تال  قطااا تو احِقًااا توىك اااق٘تالارا قكيااا تتق وب ماااتتحاااقملتال  ااا وقلتوبهااااًت اصاااٌ تًبماااكتملااار ت تااا  تر ليااا تأ

تو بتر اييت ضةقػ ت ضقاي تو اهصوصت ضهـ  تٓ قتيالش تر قتيل :يالش ترقحور  توم  كقةتمقت

 تبهقتواكؼقالات مؼلُتهق؛  اك  بتملٌقيتالا ت ق ةتوػلبقيت ال وضتػبِقتالِو مر ت ضل ٘و

 1تهٌيات ض  وقتوي يت اهٌِقيت ضاللِ ترك 

 بِااقتضااقتو بترقاصااٌِ تتةاال ت اا شرااز يتو ضِاويااقيتماامتم  ُباا تماا  تمؼقرِتهااقتضو يااٌقيت ت،ااوبةتو اةاالم تػ

 حة ت اِو مر ت ت،ق لتبهقت ال ي؛

 ت ااِ  ت ضقبلتو ضق  تال   وق1ت متتِق   ترصٌ تمهاـ  تكه تنهقي تٔيتثلث تألش تح٘و تً 

 المشروع  تسيير: 7 الم  ادة 
ال  اا وقتحقمايت ض اا وقتيلوااز تٌااا ترتهٌياااتمِاظاايقيتٌاااًتالاتٌقُيا تفاا تم ااق٘ت اتةاايررتاظاا ق تالا اااول٘ت الِلناايت

تكااىتتهٌياات اوز مقتااكتي ٕااىتاد،ها ت نخلياا تالاه ياا ت اّت ضلااقيررت ضلا ا ةتوػبِااقتالِااو مر ت ت،اق لتبهااقت ال ايلتوفاا تحقااا تت،اًا ًو

مت ضاوخ تمنهق1 ت اا    ت ااص يتف تٌاًت اا شرز يتوتةلي شقتا  تٌيئ تأخ  تااحِيّت اُو

 احترام المواصف ات التقنية: 8 الم  ادة 
  وقترقاةش تكل ت حور  ت ضو يٌقيت نخ بةتف تٓ اٍتىث اق تأوتبًوارتت اااح ليتو ال ايتكلا توطامتيالش تحقميت ض

تللق ت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    تكل تر يمت ضِاويقي1

   الخبرة والدعم التقني9الم  ادة : 
 ض اا وقتفاا تأحةااىت اـاا ويتوتحِيااّتًي ااقتياللااّتبل ليااقيتتلا ااات إٌااقالا يت نخلياا تو ااا ك ت ااِناا لتومااىتأراايتام ااق ت

اامتاي ااقبيتكلاا ت ضهااقػّتو اةااقٓه ت ضةااته ً لتيالاار تكلاا تحقماايت ض اا وقت اد،ااوالاتا اا تخباارةت ضصااقترت ت ق رياا تذ يت اصاال ت ُو

ٖقت ت ا    قيت ن اص 1 ترقاِؼققتأوتم

 مساطر إنجاز النفق ات :01 الم  ادة: 
قيت ضبااااقب ةت اوػهياااا تالاه ياااا ت اا اااا   تفاااا تتهٌيااااات اهٌِااااقيتتلا اااا تمٌاااا ت ضةااااقػ ت ت،ااااق لتبهااااقت ال اااايترقاوةااااب تال لياااا

ت ت قي تربم ق تٌا ت ض  وق1

يالااار تكلااا تحقمااايت ض ااا وقت بالالاتضصاااقترت ال قاااا ت"ُةااا ت ال ااايتالارا اااق  "ترقاوثاااقتّت ااِهيااا تو ضقايااا ت ضبااار ةتاٖااايت

مو يااااٌقيت ا ااااٌقًي توالامصااااقيتك لياااا تياااا يت اهٌِااااقيلتو  اااا تأ تتةاااااوف ت ضةااااقػ ت ضؼبِاااا تمااااىتػاااا يتحقماااايت ض اااا وقت

تو اه قك لتممتط ق تتؼقرّتأمحيترر ت ت،وبةتو اٖلٌ لتو   تأ تته ات اهٌِقيتكىتػ  ّت ااحو ي1

   ضبط الحسابات: 00الم  ادة 
ي ةٗتحقميت ض  وقتمحق ب تخقي ترقض  وقتتظ ىتبُ توي َت اة،ليت نخق بقتي لتٓ قتي ةٗت اة،ليت

ا تمخاو ت ضو بت ضِاهقةتاتةيررت ض  وق1 ت قي تر  بتآلاايقيتوىبوت ت يتٓو

تخ  ت هو يتكل ت تض ة تربم ق ت ض  وق تالهٌِقيت ضاللِ  ت ضبر ة تو ضقاي  ت ااِهي  ت اوثقتّ ترقالحاٌقؾترٖي و لوز 

تىُيتتاا ةتمىتتق   تنهقي تام ق ت ض  وق1

   للتنمية البشريةتحويل المساهمة المالية في إطار المبادرة الوطنية  : 09المادة  
التياااا تتحو ااايت ضةاااقٌ  ت ضقايااا تال باااقب ةت اوػهيااا تالاه يااا ت اا ااا   تبهااااًتالاتٌقُيااا تاالتبلااا تابالالاتحقمااايت ض ااا وقتر اااقت

تيحاتتمةقٌ اكت ضقاي تف تحةق ترهٖيتخقصتبها ت ض  وق1
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تاق  :و ا تاث تذاٗتي يتمةقٌ قيت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    تت    يقتكل ت ا ٖيت ا

 50%تبلاا ت ماِااقالاتمقتاايت اصااٌِ تأوتػلاا ت اةااه تفاا تاػااق تمحظاا تالاماِااقالاتو بالالاترااكتا اا تُةاا ت ال اايتت ٓ ااؼ تأ٘و

 الارا ق  ؛

 40%ؼ تثقنيتبل ت  ال ت ضِاويقيتو بالالاتر حظ ت اتةلي تاِة ت ال يتالارا ق  ؛ت ٓ 

 10%ِقترقاوثقتّت اابري   تاص يتالاكا قب ي1  ا تتحو لشقتبل ت بالالاتر حظ ت اتةلي ت انهقثيتال   وقتمً ت 

تتص يتٌاًت ضةقٌ قيتف ت تخةق ت ابهٖيت ت قصترقض  وقتك ب:

باعللم جمعٕللة األالللظ للشٔاضللة َال قافللة َاألعمللاع االجتماعٕللة  313311133013313311143113ت

تتاسَداوت تلتُ  بالخضٔىة اإل لٕمٕة لتاسَداوت.

 إيق اف األداء، الفسخ: 07الم  ادة 
أخاايتحقماايت ض اا وقترؤحاا ت اوز مقتااكتأوتتااؤخ تفاا تام ااق ت ض اا وقتأوت ال لياا لتيحااّتالةااي تكقماايت ُلااي تبلاا تالاالق تتاذ 

 ضلن ترقألم تف تؿ يتك  ةتأيق لتتؤرييتأوتايِقيتام ق ت ض  وقتوك طكتكل تأمـق ت اد،ه ت ُلي ي تالاه ي ت اا    تُص ت

ت تخقذت اا  رررت ال م 1

 كال ترصاٌ ت مٌ  بيا تكاىتت–فا تحقاا ت  اا    ت ت لايت–رتمه بتام ق ت ض  وقلتي ٕىتالقميت ُلي تاذ تؿش تخليتٓبر

 يومقت ضو اي تاإلللق 1تت42ًة تالاتٌقُي تف تهظو ت

   إرجاع الدفعات: 03الم  ادة 
ت تالهاقتجتمى ت انهقثي ت ااِيي  تطوالا توكل  تًة شقل تحقا  تأوتف  تالتٌقُي  ت اامهي  ت ض ة ت متهقالا ت ااتبمتكه  ػ يتت،ه 

ت ت ضقبة تف  ت اوػهي تت2. ض ق تاا هق ت ضبقب ة تبك  ت"يه َو تاٌقت ة ت ا ًلقي ترب رقق ت ض  وق تحقمي تمؼقاب  تي ٕى أبمقًل

ت اةي تت12الاه ي ت اا    "لتوذاٗتخل٘تم ةتأُصقٌقت يومقلتر  ي تمىتتق   ت للق ترِ   تا رققت ا ًلقيت االتيص ً 

تييتػبِقتالِو مر ت ت،ق لتبهقت ال ي1كقميت ُلي لتو ا ت ااحص

 المش روع  وشروط  : استمرارية05 الم  ادة 
تتلوز تر لي تىػل تال  قط تو احِقً توىك ق٘تالارا قكي تتق وب متترق ا      توبي وم ت ض  وقلتمىتخل٘:

 ل ؛ ررت ضو بت اا    ت ضٌئ  تًو

 ررت ضو  بت ضقبي تاصيقم ت ض  وق؛  تًو

 ررتمٌِقيتالات   اول٘تو اا رررت ضلِلىتو ا  ت تال   وق؛تًو

قالاترقاوز مقتكتيِو تربخبق ت اد،ها ت نخليا تالاه يا ت اا ا   تٓاقرياقتفا تأًاّتاي اقبت وف تحقا تت،اتحقميت ض  وقتكىت اًو

تٌيئ تأخ  تال اول٘توتةيررت ض  وق1

 المراقبة البعدية واالفتحاص: 06 الم  ادة  
ربم ااق ت ض اا وقتال   ُباا تمااىتػاا يتٌيئااقيتمخاصاا ترااقإلب  ةلتخقياا تم  ُباا ت اد،ااق تتخظاامتٔاايت ال ليااقيت ض تبؼاا ت

ت ض وٓر ترر ت ضٌت ي ت القم تاإلب  ةت اور ري تو ضٌت ي ت القم تال قاي 1

تو لوز تحقميت ض  وقترقاالقو تممتت،ق ت ض  ُب توالاًاحقصتو ات تي ٕىتأ تتاظ ىتم حلر تكىت اشيئقيت ضقمح 1

 التتبع: 07 الم  ادة  
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تلِاا تت،هاا ت ااتباامتر تق اا ت اةااي ت تاا  ت اد،هاا ت نخلياا تالاه ياا ت اا اا   ت را قكااقيت ااتباامترصااٌ تبو  اا تالاؤٓاا تمااىت

توتظاا تفااا ت ت ض ٕهاا تال  ااقٔيت اتاا تُاا تتلورطااكتو ُواار  ت راا  الا يت اتاا ت تةااشيتام ااقً  حةااىت ااررت ض اا وقلتووطاامت تخلاا٘و

لاا تكلا تالات ٌقُياا لتٓ ااقتي ٕااىتالةاي ت تاا  ت اد،هاا ت  ااا كقالاتألتشا صتأوتٌيئااقيتأخاا  تياا  تكظاو تهقتر ياامتىػاا  يت ضُو

تأ تحظو ٌقتمٌي تالرا قكقيت اد،ه 1

 تقييم األنشطة والمشاريع: 08 الم  ادة 
تاٖلااااٍتت،هاااا ت ااتباااامتربم ااااق تتِيااااي تال  اااا وقت ضه اااااتوب   اااا تماااا  تًلقاياااا تماااااقتجتتاااا خليت ضبااااقب ةت اوػهياااا تالاه ياااا ت

يتال  ااا وقلتوتإاااو تٌااااًت اا ااا   تكلااا تأ اااقست مئلااا  يت اه قكااا لتو اتااا تياااا تتح يااا ٌقتفااا تاػاااق ت ااتبااامتو ااِياااي ت ات اااقٔ 

ت اد،ه تمىتىكظقالات ااقاي :

 ُة ت ال يتالارا ق  ؛ 

 اد،ه ت نخلي تالاه ي ت اا    ؛  

 ن،ل ت ت، ق  تراق وب مت؛  

 1ٔقا ت اوػهي تإلنلقشت ا ويتو إٌقالا يتراق وب مت ت او

ت ت  ت اد،ه ت  ا كقالاتألتش صتأوتٌيئقيتأخ  تي  تأ تحظو ٌقتمون تألوق٘تٌاًت اد،ه 1و  ٕىتالةي ت

 رفع التق ارير : 09 الم  ادة. 
اامتورصااٌ تمهاـ ا توكهاا تنهقياا تٔايتثلثاا تألااش تا ا ت اةااي ت تاا  ت اد،ها ت نخلياا تالاه ياا ت يالشا تحقماايت ض اا وقتراؤ تيً 

ت اةاااررت اا ااا   توا ااا ت اةاااي تكقمااايت ُلاااي ت تااا  ت اد،هااا ت  ٔقالاتتِ  ااا  تمٌصااالتحااا٘و ُلي يااا تالاه يااا ت اا ااا   توا ااا تراااق  ت ا ااا 

ت ضقبلتو ضق  تال   وق1

ِا ت لاقيتمً  اا تمِق ما ترار ت م اق  يتو ااُو و   تأ تياظا ىتٌاا ت ااِ  ا تما  تتؼاو تمئلا  يت ااِياي ت ضلا ا ةتٓو

ت ضاخاةتأوت   ضِورح 1ترقابيقمقيلترقإلطقً تا  تتحلييت اصلورقيت نخا ل تو تخل٘و

 تصفية الخالف ات : 19 الم  ادة 
ت ٔاايتمااا قتمااقتجتكااىتتؤو اايتأوتتهٌياااتاشااا ت الِاا تيحااق٘تكلاا ت اد،هاا ت ُلي ياا تالاه ياا ت اا اا   تا    اااكتواي ااقبت تخلاا٘و

ااامت اةاااي تكقمااايت ُلاااي ت تااا  ت اد،هااا ت ُلي يااا ت  ضلت ااا تااااكتفااا تاػاااق ت اور ضااا  لتوفااا تحاااق٘تهياااق ت ااويااايتا ااا تحااايتملتااا تيً 

تالاه ي ت اا    تملٍت انز قتكل تأمـق ت اِظقالا1

 لمراجعة: ا09 الم  ادة 
لا تكليااكلتوتٕاو تٌاااًت ض رلاا ت ا تم  رلا تمِاظاايقيتٌاا ت الِاا تي اا تأ تتاا ترااقُور  تٓااقبيتومو ًِاا تىػاا  يت ضُو

تموطوقتمدخ1ّ

 إشهار االتف اقية: 99  الم  ادة 
ٖقًااا تو اااقتيت لاااشق ت  ضلت ااا لتومنهاااقتكلااا ت ت صاااوصلت او ااا تب خااايتمِااا ت اد،هااا ت نخليااا تتياااا ت خباااق تبهااااًتالاتٌقُيااا تر

تالاه ي ت اا    لتمِ  يت ت، قكقيلتمِ  يت ت، لي توىمقٓىت ال ومي تىخ  1

ٔقالا1 ٔقً ت ا   ل تمىت  تح  تٌاًتالاتٌقُي تف تخ  تمـقت تأيلي لتيحاٌفتٔيتػ يتروة  تمُو

 

ت

ت
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 مقتضيات خاصة: 97 الم  ادة 
لااا تكلاااا تٌاااااًتالاتٌقُيااا لتحةاااا تخصويااااي تٔااايتم اااا وقتأوتك لياااا لتتح يااا تمِاظاااايقيتخقياااا تي ٕاااىتاوػاااا  يت  ضُو

تاطقًي لتمقب متتالتتالق ضتممت ضِاظيقيت القم تاشاًتالاتٌقُي 1

 111111111111111111111111111111111111111تف :تراق وب متح  ت

 التـُ ــٕــعـــــــــــاا
 رئ١ض اٌٍدٕخ اٌّس١ٍخ ٌٍز١ّٕخ اٌجشز٠خ اٌجشز٠خرئ١ض اٌٍدٕخ اإلل١ّ١ٍخ ٌٍز١ّٕخ 

 ٌجبش٠ٛخ ربرٚدأذ

 

 ٌزبرٚدأذ دّبػٟرئ١ض اٌّدٍض اٌ

 ِذ٠ز اٌٛوبٌخ اٌٛؽ١ٕخ إلٔؼبع اٌشغً 

 ٚاٌىفبءاد ثزبرٚدأذ

 رئ١ض خّؼ١خ أؽٍض ٌٍز٠بػخ ٚاٌثمبفخ 

 ٚاألػّبي االخزّبػ١خ ثزبرٚدأذ

 

ت

يمت ت  ت ن،ل          ٔقت تتتُو يمتت ت ن،ل تُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتتتتتتت
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 إٌمطخ

 :اٌسبد٠خ ػشز 

ٝ ِشزٚع دفزز اٌزسّالد اٌخبص اٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍ

 طزغالي  اٌّإلذ ٌّطزذ إٌفب٠بد اٌظٍجخ ِٓ أخً اٌفزس.ثبال

تف تمةتهيتٌاًت اهِؼ تأكؼىت اةي ت اا ت  ت اٖل ا تالةاي ت  تأمش سا  تت اهقتا ت اةاقبمتالا ت  تااِا ي تكا ضتحا٘و

 . ضوطوق

 إٌبئت اٌزاثغ ٌٍزئ١ض.  ............................................................. دمحم اِٙزطٟ

اتتضؼا  ت رقاوةب تاشاًت اهِؼ ت ت قي تترقا     تو ضصقبُ تكل تم  وقتبًورت اااح ليت ت اقصترقال ااول٘تت ضُئ

شاااقت ضؼااا  ت ت، اااق  تر  يهااا ت اهٌقياااقيت اصااالب تماااىتأرااايت اٌااا  تراااقالاتٌاااا ت إهاااقشتماااىتأرااايتت اااقو تكااا ةت ٖقاليت اتااا تملً  الااا

تمؼاا  تك ااو ثيتوهراارتم  ُاا تو حاااولتكلاا تألاايقالاتٓحراارةتتةااا تم ااقٔيت ااخي توري ياا تاةااقٓه ت ض يهاا ل وت تق وب مااتترقكابااقً 

رهااااقالاتكليااااكتتاااا ت اإٌراااارتفاااا تاكاااا  بتٓهااااقشت ااااااح ليتتكل ااااقتأ ت ُلااااي تفاااا تاػااااق تاكاااا  بتتم اااا وقت ضؼاااا  ت ُلي اااا تكلاااا تياااالي ت

 وكااا ت ت، قكاااقيتال حقًـااا تكلااا ت اب ئااا توتراااااٗت ااا ا تالا ااااوهقالاتكاااىت ضؼااا  ت ت، اااق  تر  قكااا تتق وب ماااتتم اااقت ااايحيتم 

شقتٌا ت ضؼ  1 ٖقاليت ات تملً  تك ةتال

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ.  ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

ٖق٘ت ذ تٓ اااااقتألاااااق ت اةاااااي ت اهقتااااا ت ت مش سااااا  تكلااااا ت  ت ن،لااااا ت ُلي ااااا تم ااااااويترصاااااٌ تكقمااااا تكلااااا تم لقت،ااااا ت لااااا

اا تفااا تم  وكااا تماااىت ت، قكاااقيتت اااتتمهقُ اااتهقتفااا تر  يااا ت  تخقياايتواحااا  تتمؼااا  تم  ُااا ترااا ٘تكااا ةتمؼاااق  تك اااو تي تماٌُ 

 ت،لةااا تًي اااقتياللااااّترقماخاااق تم حلااا تم  وكاااا ت ت، قكاااقيتال حقًـاااا تكلااا ت اب ئااا تو اشاااا يتمنهاااقتٌاااوتٌااااا ت ضؼااا  ت ُلي اااا ت

تي ٕىت  تمةا  تماىت اوار ت  ا تثالتت اهو يلتتا تٌهاقْت ض  ُ تف ت ماـق تاح  ثكتا تلقالاتهللاتلكل  اقتالم قً  قت مكت يؤخاتُو

ت اّت ا ا وغتو اِاو مر ت ضل ا٘و مؼ  تك او ثيتمةااويترؼ  ِا تهرارتُقموميا تواشقتاكتى ابق تم  ا تاكا  بتٓهاقشت اااح ليتًو

تمو 1بهقتو ضو يٌقيت ات تيح بٌقت ن،ل ترنز ٌ تولٌقًي تٓ قتٌوت ا ؤ ترقاوةب تاةقت تىت

 :ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ

كاااا ضت اةاااااي ت اااااا ت  تمِااااا  ت اهِؼاااا ت ضاللِااااا ترقا    ااااا تو ضصااااقبُ تكلااااا تم ااااا وقتبًوااااارتتفاااا تهياااااق تألتتااااا خي

 اااول٘ت ضئُااتتضؼاا  ت اهٌقيااقيت اصاالب تمااىتأراايت اٌاا  تتالاصااو تتًا ااتت ضصااقبُ تربر ااققت ااااح ليت ت ااقصترقالت

 . اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى
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 اٌدّبػِٟمزر اٌّدٍض 

 04/9103 ػذد

اٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِشزٚع دفزز اٌزسّالد اٌخبص 

 ثبالطزغالي  اٌّإلذ ٌّطزذ إٌفب٠بد اٌظٍجخ ِٓ أخً اٌفزس

ت احقمي لتوخل٘ت ت،لة ت اللهي ت02.2القبي تا ش تأٓاور ت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت ن،ا مترقا و ةت تا 

 02.21أٓاور تت1. ضهلِ ةتراق   ت

اااا تتوتؼبيِااااقتضِاظاااايقيت اِااااقمو ت ااهـي اااا  الهِؼاااا ت ضاللِاااا تت ضاللااااّترقت، قكااااقيلتوبلاااا تب   اااا ت ن،لاااا تت4..-3.ُ 

تتضؼ  ت اهٌقيقيت اصلب تمىتأرايت اٌا  ل وبلا تترقا     تو ضصقبُ تكل تم  وقتبًورت ااح ليت ت قصترقال اول٘ت ضُئ

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ ي اد،والات   تك لي ت ااصو تت اللن لتحيدت

 11111111111111111111111111111111111:كظو 1 111111.0.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1ت11.111111.0.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 111111111111111111111111111111111:كظو 1 1111111.0..ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 

 :ُٚ٘ اٌظبدح

 عمر فوزي  دمحم أمهرسي سعيد بكريم إسماعيل الحريري 

 مصطفى الشاطر رشيد فنان الزهراء دنبي دمحم رماش

 عبد الرحيم كشول رشيد اربيب الزهراء رحمون  حسن بوعلوشي

  ك بتىكظقالات ا  ًظر ت:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:1111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

رقا    اا تتكلاا تمِاا  ت اهِؼاا ت ضاللِاا تربر ااققتأكظااقتكت تخقطاا  ىيااقبَت ن،لاا ت ت، ااق  تض يهاا تتق وب مااتت

ت:ٓ قتيل ت ضئُتتضؼ  ت اهٌقيقيت اصلب تمىتأريت اٌ  تت ااح ليت ت قصترقال اول٘و ضصقبُ تكل تبًورت

 

 

 

 

 

 

 

 خــ١ــــزثــغــّـخ اٌــىــٍـّـّـاٌ

 خــــ١ــٍــــذاخــــٚسارح اٌ

 ذــبرٚدأـُ رــ١ـٍــئل

 ثبش٠ٛخ ربرٚدأذ
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لىاػ التحمحا المتعلق 

 باالعتغحع المع ت 

 للمطش  ال ماعٓ 

 أجد اللشص ته
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 د٠ـــجـــبخـــخ

 مهاكتوت ااالتياهصتكلا تطا و ةتتلبئا تٔايتت.4وتخصوياقت اٌصايتتت..02 حور مقتضِاظيقيتب او ت ض لٕ تاةه ت

تكلا ت ضاقالاتو الا يتفا ت  او قتيت ضاقح تال اٌقبةت ضو ػهقيتوت ضو ػهر تكل تُ  ت ضةقو ةتماىت تخاّتفا ت تخصا٘و

 ر ئ ت لي  توت ااه ي ت ضةا  م 1

 ااا ت  اِاااقمو تترتهٌياااات02.1يومياااوتت20 ضو ًاااّتت341. مظاااق تت02 اصاااقب تفااا تت1.11.1.رهاااقالاتكلااا ت اـشرااارت ا ااا  ٍتُ 

 1 ضاللّترقت، قكقيت41.3.. ااهـي  تُ  ت

 ت1 ضةا  م تالب ئ تو ااه ي ت ر حقر تميحقَتوػنت22-0. كابق  تضِاظيقيت اِقمو ت ػق تُ  ت

 اااا ت اـشراااارترهااااقالاتكلاااا ت ا اااا تت0221مااااومبرت00يااااقب تفاااا تت.-21-14. اااا  ٍتُ   ضاللااااّترااااا رررتت.2210رتهٌيااااات اِاااااقمو تُ 

ت1 اهٌقيقيتو ااخلصتمنهق

 اا ترهااقالاتكلاا ت ض تحاا بتر وربااكتٓيٌيااقيتاكاا  بت 02.2يوايااوت21ت(.34.مااىت راا تت04يااقب تفاا تت0-22-0.1  ااو تُ 

هٌقياااقيت ض قثلااا تاشاااقتومةاااؼ ةتتهـاااي ت ن ؼاااؽت ضااا ي لت ت اااقصترقال قاااا تأوت ُلاااي تااااا رررت اهٌقياااقيت ضنزايااا توت ا

ت1 ابحدت ال وميت ضاللّتبها ت ن ؼؽ

 اا تر تو ضةااقٌ  تىت ضاللااّتبةااىتت42120هااقالاتكلاا تأحٖااق ت اِااقمو تُ  حٖااق ت ماِقاياا تياللااّتراابلعت ا  ااو تو تخِااَو

ااا ت ذلتت1.رااااق   تت1201.21.وىتاااقو ت ضةااااحِ تاٌقتااا ةت ت، قكاااقيت اور ريااا ت اصاااقب ترتهٌيااااًت اـشرااارت ا ااا  ٍتُ 

ت(ت1ت0220بمة برتت00 تت302. تد، ت

 ا ت (ت اصاقب ترتهٌياات اِاقمو تت0220ماومبرتت42 تت3.2.ذلت اِلا ةتت2.رااق   تت1201021.رهقالاتكل ت اـشررت ا ا  ٍتُ 

ت ضاللّترهـق ت ت،بقيقيت ت، قكي ت1ت30121ُ  ت

 اااااااا ت تت.01.0131رهااااااااقالاتكلاااااااا ت ض  ااااااااو تُ  ةااااااااىتمـااااااااق ت نخق ااااااااب ت ال ومياااااااا ت(تب02.0مااااااااومبرتت04 ت342.فاااااااا ت رياااااااامتالا٘و

 اد، قكقيت نخلي توتمئ ةقيت االقو ترر ت ت، قكقي

 ضاللااااااّتت02.4تمااااااق ست02ه،  اااااا ت ضو ًاااااّتت343.ر ااااااقب تىو ااااا تت.2 فااااا اصااااااقب تت0ت-0.-ت432 ض  ااااااو تكااااا بترهاااااقالات 

ق ا تبلعت ضِاظيقيت ضاللِ تر   ُبتهقتوت ررٌر  ت 1رقاصٌِقيت ال ومي 1تٓو

 مخؼؽتم ي لتاا رررت اهٌقيقيت ضنزاي تو اهٌقيقيت ض قثل تاشقتربُلي تتق وب مت1تو كابق  تض  وقت م ق ت 

 وت كاباااااااق  تادخقاااااااا ت ا  ٌهااااااا تال ؼااااااا  ت ت، اااااااق  توتالـااااااا ويت اتااااااا تتاااااااا تً هاااااااقتك ليااااااا ت اٌااااااا  تماااااااىتػااااااا يت ضةاااااااوربيىت

ت ال و تير 1

 وتمحق را تتتاه يا ت ضةاا  م  اتوتو كابق  تالِهقك ت ا  ل  تا  ت ن،ل ت ت، اق  تماىتأرايتتٌليايتح قيا ت اب ئا تت

ٖقاي تت رررت اهٌقيقيت اصلب ترقض يه 1  مـقٌ ت االوتت ابي  توتخصويقت ضاللِ تربل

 ضهلِااا ةتت احقميااا  ت،لةااا تت تأٓااااور تا اااشتت القبيااا  ن،لااا ت ت، اااق  تااق وب ماااتتفااا ت ػاااق تبو تاااكتتاااا ورهاااقالاتكلااا تم  وت 

ت02.21أٓاور تت1.راق   تت
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 اٌجبة األٚي: ِمزؼ١بد ػبِخ

 :اٌفظً األٚي 

ميىذ شي خم ي  ،ال ؼا  ت ت، اق  تماىتأرايت اٌا  تا ؤكيذ  ميىذ خيم الاشيخؼالٌتق ؾ َذا الىىياط اريع جىظييم عملييت 

 1434حميا ى ألايريع  08الصيا مل يي  2 -12- 349عيً ػرميم ػليب العيريض ػيليا  لخظيياث ا رشي م عي     خيم اشيخؼالله

ا يتلييً  يييت.ا خعلييم بالصييـلاث العم م 2013ميياملس 20هجرمييت ا  اؿييم  يهييذا بعييع ا لخظييياث ا خعللييت بمراكي قييا يجيي ب َر

( 2018مييياملس  07َيييي ) 1439حميييا ى الاخيييرة  18الصيييا مل فييي   672.18بدظييي مل لجىيييت جخيييي ن يؿيييم كيييرامل ي مييير ال اخلييييت ملكيييم 

ا ييياملاة ا لجىييت ذيهي ،ي الاهخلياء ا صيييمأ  ،اللاضيلي بخد ويي  جييليف لجييان ػلييب العيريض ا ـخيي ح أي ػليب العييريض ا حيي ي 

 .الخاوت بالجماعاث الترابيت ي مجم عادقا

 ثظٛد فٟ اٌّذاٚالد  - أ

 ملئ صا للجىت. ،امر بالصرؾ أي مً وى   عىه -

 م ور ا صالي اي مً وى   عىه. -

 ملئ ض مصلحت الصـلاث اي ا  ظف ا يلف بقا. -

 ملئ ض ا صلحت ا عىيت بم ط م الصـلت اي ا  ظف ا يلف. -

  .وى   عىهالخا ن إلاكليمي أي مً  -

 ثظٛد اطزشبرٞ - ة

ويييل شيييخص  صيييخؼيع جلييي وم بياهييياث ياوظييياخاث فييي  ا يييي ان الخلنيييي يجخ يييذ ا ليييرملاث بيػليييييت ألاوييي اث يفييي  خاليييت 

 حعا ٌ ألاو اث ورجي الجاهب ا ىخمي اليه الرئ ض.

 ًاٌثبٟٔ: اٌفظ 

اخييي اَما باللؼيييت العربييييت  كيييل عليييً عيييً جييياملمخ احيييراء ػليييب العيييريض عيييً ػرميييم اليعييير بجرمييي ج ن يػى خييي ن عليييع ألات

و ميييا عليييع ألاكيييل  21يتليييً خييالٌ   ،www.marchespublics.gov.maيعبيير الي ابيييت إلالىتريهييييت: يألاخييرى باللؼيييت الـروصييييت 

 .حلصت ؿخذ ألاظرؿتكيل جاملمخ 

 ًاٌثبٌث: اٌفظ 

اص ا عريؿ ن بىـاءدقم يالذوً ال و ح ين ف  هزام ميع الجماعيت )بصيدب  صمذ با عاملهت ف  ػلب العريض لألشخ

 349 يمجب أن وي ن ول مً مدخي ى يجلي وم ا لـياث مؼيابل ن  لخظيياث ا رشي م عي   ياشخؼاللهم الصابم  لً حما  (

يهييذا بعييع  ،العم ميييتا خعلييم بالصييـلاث    2013 ميياملس 20  اؿييم اهجرمييت  1434حمييا ى ألايرييع  08  فييالصييا مل  2 -12-

ا .  ا لخظياث ا خعللت بمراكي قا يج ب َر

تو  ٕىتال اهقًةر ت:

 اما او ام  أظرؿ قم ملابل يول بمىخب الظيؽ بالجماعت.

 اما املشالها عً ػرمم البرو  ا ظم ن باؿا ة باالشخالم ارع ا ىخب ا ذو مل.

 صت يكيل ؿخذ الاظرؿت.اما حصليمها مياظرة لرئ ض لجىت ػلب العريض عى  ب اوت الجل

http://www.marchespublics.gov.ma/
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ا خعليييييم بخجرمييييي  مصييييياػر ابيييييرام ي  04/09/2014الصيييييا مل فييييي   20 – 14لىتريهييييييا جؼييليييييا للليييييرامل ملكيييييم ااملشيييييالها  اميييييا

 .الصـلاث العم ميت

حمييا ى ألايرييع  08فيي  الصييا مل  20 -12- 349ان ال زييائم ا  دخييت ال احييب إلا الء بقييا مليي  جلييً ا لييرملة فيي  ا رشيي م عيي   

 (.2013ماملس 20ا  اؿم )هجرمت    1434

  :ٟٕاٌٍّف اإلدارٞ ٚاٌزم 

 . بالعرؾالخصرمذ  .أ 

 ال زيلت أي ال زائم ال ي ج دذ الصلؼاث ا خ لت ارع الصخص الذي وخصرؾ باشم ا خىاؿض. .  

ظها ة أي وسخت لها معه   بمؼابل قا لألول مصلمت مىذ اكل مً شىت  مً ػرؾ إلا املة ا خخصت ف  مدل  .ج 

 ا خىاؿض ف  يطعيت حيائيت كاه هيت .الظرميت ج دذ أن 

ظها ة أي وسخت لها معه   بمؼابل قا لألول مصلمت مىذ اكل مً شىت مً ػرؾ الصى يق ال ػني  .  

 للظمان الاحخما   ج دذ أن ا خىاؿض ف  يطعيت كاه هيت اججاٍ َذا الصى يق.

يول الظماهت ا اليت ا ؤكخت أي ظها ة الىـالت الصخصيت أي الخظامىيت ال ي جل م ملامه بميلؽ  .ٌ 

م.  30.000.00   مَل

 ظها ة اللي  ف  السجل الخجاملي . .ي 

 وسخت معه   بمؼابل قا لألول مً بؼاكت الخعرمف ال ػىيت. .  

(  م خ م يم كع مً ليهكرئ يو  ق عهىاط الخدمالث مىخ   عليه بذول أي خلف ول وـدت مىه عياملة ) .ح 

 ػرؾ ا خىاؿض ، مصحي إلامظاء ي مصا ق عليه مً ػرؾ الصلؼت ا خخصت.

 (.كرئ يو  ق عليههظام الاشدعاملة م كع مً ػرؾ ا خىاؿض ف  حميع وـداجه ي هخابت ف  آخر الصـدت ) .غ 

 التزام مً ا خىاؿض بمعرؿت م ط م ػلب العريض م خ م ي م كع. .ي 

 .رمت يالخلىيت للمخىاؿضجي ن ال شائل الدع مذهرة .ن 

 اكرامل بمعاوىت ي جدمل ا صؤيليت.  .ٌ 

 :ٌٟاٌٍّف اٌّب 

 1 ق  كِ تالااوز  ت ت االش تمصقبَتكليكت(تيبر تًيكت ضاهقً ت ضبلىت االتيِورحكتما  ترقتخ ويتوىُ 

 ت1الااوز  ترؤب الات ضةاحِقي

 ًاٌزاثغ: اٌفظ 

 أعالٍ.ال الث  عخبر الػيا يال عمل به ول حعه  ال ودخ ي علع ال زائم ا ىص ص عليقا بالـصل 

 ًاٌخبِض: اٌفظ 

ليخعيييرؾ عليييه معرؿيييت خليليييت كييييل احيييراء  مييىذ خيييم اشييخؼاللهوجييب عليييع وييل مخعهييي  أن وؼلييع عليييع ا رؿييم ا زميييع  

هميييا ال صيييخؼل، بييي ع ى عييي م معرؿخيييه للمرؿيييم ا  تيال وجييي   ليييه ا ؼالييييت بييييي ج ـييييع بعييي  اه قييياء العمليييي ،ػليييب العيييريض

 ب ع ى ػاملئ مً ا مىً أن وللل مً كيمت م اخيل ا رؿم. خم الاشخؼالٌوج   له أن وؼالب بيي مراحعت مً ياحياث 
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 ًاٌظبدص: اٌفظ 

الييذي ملشييذ عليييه الصييـلت أن وييؤ ي كيييل مياظييرة  ا صييخؼلوجييب علييع  ،بعيي ما جصيييذ عمليييت ػلييب العييريض نقائيييت

اظيييهر ميييً الليميييت الصيييى مت  امل عيييت جلييي مل بييي مً  ،طيييماهت مالييييت نقائييييت لييي ى الخيييا ن إلاكليميييي بخاملي اهيييذتعملييييت الاشيييخؼالٌ

 تت.لحم الاشخؼالٌ.

 ًاٌظبثغ: اٌفظ 

 .31/12/2020ارع  2020 /01/01 ف  شىت ياخ ة  جدخ ئ مً خم الاشخؼالٌجد   م ة 

 مىتر يمت تخ  ستوت ال ق٘توتٔيتمىتيِو تمِقمك1تًّ ض تيلوز ت ضةاويتبل ت متهقالاتٌاًت ض ةتربً  نت

 ًاٌثبِٓ: اٌفظ 

 ذ األداء: ـــٛػــــِ

تي فيي  خاليت جليياعض، مىخظميت خييالٌ الخمصيت أوييام ألايريع ميً وييل ظيهر  ين أي جييخ ر  خييم الاشيخؼالٌجيؤ ى ياحيياث 

نهقتأ تتحااقًفتؤتِااو ت ت، قكاا تًااو  ترقتخااقذت راا  الا يت اتاا تمااىتلااتعييً أ اء ال احييياث فيي  احييل ا حيي   أعييالٍ ا صييخؼل

تآلارااق٘يومااقتمااىتت1.كلاا تحِوُشااقلتوتاذ ت  ااا  ت ضةاااويتفاا تتِقكةااكتكااىت اوًااقالاترقاوز مقتااكت ضقاياا تتِااو ت ت، قكاا تبلاا ت

 ين شييابم اهييذامل ي مهمييا واهييذ ػييعخييه  ، ؤكييذ  ين أي حعيي معملخصييت الاخييخالٌ ا الؼيياءبيياعالن ت اِقموميا ت نخاا بةت ااقرِق

تكلا وتتأويام، 8ياعالم ا صخؼل ب اشؼت ملشالت مظم هت ج حيه  حيل ا خيابرة في  ظيرؾ  .الظماهت ا اليت النقاوت مصا ملةمع 

ااّتووُااٍت وتياائبلتاد، قكاا تتلو ظااقتكااىتتلر  اا بتتوياالكترقإللاالق ت إاااقبيت ضظاا و تت  اااولاك ضةاااويتاخاالالات ضً 

تبٌ  تكىتٔيتيو تتؤخرر1ت21222122.تل  ةت اليتك  ت خلالاتيِ  تب

ٌ ي في  َيذا الصي    م اويلت اشيخ الص ال احيياث يالحلي ق ا صيخدلت اريع خي ن احيراء ػليب عيريض  للجماعيت و ي 

 ح و  إلوجامل َذا ا رؿم .    

 ًاٌزبطغ: اٌفظ 

يمجييييب علييييه أن وي ىييييه بعليييي   ،أن و خييييامل مديييال للم ييييابرة بيييي ائرة الجماعيييت الترابيييييت لخاملي اهيييذ ا صيييخؼلوخعييي ن علييييع 

يفييي  خاليييت حؼي ييير عىييي ان  ،الالتيييزام يحعخبييير حمييييع الخيليؼييياث يا راشيييالث إلا املميييت ال يييي جدميييل العىييي ان ا صيييرح بيييه  يييحيدت

لرشييالت ا ظييم هت  عيي  بالخ وييل باملؿييع  وييلي  ،حييل خمصييت أوييامأمدييل ا خييابرة وجييب أن و بيير بييه الجماعييت هخابيييا  اخييل 

 ج وال طمىيا بدىم اللاه ن .

 .بالعرؾ أي مدل ا خابرة ذاال بالعى ان ا صرح به بالخصرم ا صخؼلان أي اجصاٌ هخا ه ال ومىً أن وخم مع 
 ًاٌؼبشز: اٌفظ 

أي أن ويييي خل عليييييه أوييييت  ، صييييخؼلهفيييي  أي خيييياٌ مييييً ألاخيييي اٌ أن ودىيييياٌ  للؼ يييير عييييً ا رؿييييم الييييذي  ومىييييع علييييع ا صييييخؼل

 اوالخاث أي حؼي راث اال بع  م اؿلت هخابيت لرئ ض ا جلض الجما   .

 ًاٌسبدٞ ػشز اٌفظ: 

ال ومىيييً للمصيييخؼل أن وليييي م باخييي ار حؼي ييييراث عليييع ا رؿييييم جيييىلص ميييً كيمخييييه أي اشيييخؼالله. يأي حؼي يييير فييي  ػييعييييت 

 خيامل شابم. خخالٌ ا ؤكذ ب ين اا رؿم جل م الجماعت ؿ ملا بسحب ملخصت الا 
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 اٌجبة اٌثبٟٔ : اٌسمٛق ٚاٌٛاخجبد

 ًاٌثبٟٔ ػشز اٌفظ:  

بيسييخت  الييذوً ش عييخؼل ن فيي  ا رؿييم مرؿ كييتالييذي ملشييذ عليييه إلا الء بالئدييت ألاعيي ان الييذوً  ا صييخؼلوخعيي ن علييع 

يويل حؼي ير لهيؤالء ، لالشيخؼالٌمً بؼاكت الخعرمف ال ػىيت الخاوت بيل ياخ  منقم خالٌ ألاشي م ألاٌي مً العيهر ألاٌي 

 .ألاع ان وجب أن  ععر به الجماعت ؿ ملا

 ًاٌثبٌث ػشز اٌفظ: 

ومىً العريم ف  عمليت الاشخؼالٌ ، اال بع  او امل أمر بيي ءٍ ميً ػيرؾ ملئي ض ا جليض الجميا   لخاملي اهيذ، ياليذي  ال   

 وي ن معريػا باشديـاء لجميع ظريغ هىاط الخدمالث .

م عيً الؼ يروي ملمت  مخم يزا ي ظياملاثم خي ا ي  لياشيا ا صيخؼل للمصيخ  م ن صأن و صي وجيب مىخي   عليقييا  خاويت جم يَز

الييييذي ملشييييذ عليييييه الصييييـلت اختييييرام ا لخظييييياث اللاه هيييييت اليييي امل ة فيييي  م يهييييت  ا صييييخؼل، يبصييييـت عامييييت وجييييب علييييع اشييييمه 

 العؼل. 

 ًاٌزاثغ ػشز: اٌفظ 

 ، الي ئييت ي جيي يمر الىـاويياث  اختييرام ا لخظييياث اللاه هيييت يالخىظيميياث الجيياملي بقييا العمييل فيي  مييي ان  ا صييخؼل ولتييزم

   ا خعلم بخ ب ر الىـاواث ي الخ لص منقا. 28.00اللاه ن  يخاوت

 ًاٌخبِض ػشز: اٌفظ 

العميل الىاحميت عيً ولتزم ا صخؼل للمرؿيم بيي اء واؿيت الظيرائب يالرشي م بملخليلا اللي اه ن يالليراملاث الجياملي بقيا 

 َذا الاشخؼالٌ، يتلً بصرؾ الىظر عً أ اء ياحب خم الاشخؼالٌ.

 اٌجبة اٌثبٌث : ِمزؼ١بد ِخزٍفخ

 ًاٌظبدص ػشز: اٌفظ 

 ػبيل ت اهٌقيقيت ض ٕىتُبواشقترقضؼ  ت:ت 1.

با ؼرح. ي ال ي هذهر منقا علع شديل ا  اٌ ال يػ ر الخؼرة يالىـاواث ا مازلت لها الىـاواث ا نزليت كيٌ  ؿلؽ خم و

 الحصر : 

- .  الىـاواث اللا مت مً ا ىاٌ 

 مً ألاش اق الي ميت يألاشي عيت.الىـاواث اللا مت  -

 ؛ي الصاخاث جىظيف الع املم الىـاواث الىاججت عً هيض ي -

 ،..: ألازار الل وم ، الخر ة(الضخمتا زعجت ) الىـاواث -

 ،  حاج، خعب،...هرج ن ، الحرؿيت: يملق خجاملمت يالىـاواث ال -

 الىـاواث اليالشديىيت ال ي ال حعيل خؼ ملة. -

 :    اِبق٘ت اهٌقيقيتوت ض  ُب 1ت0

 الل اه ن الصالـت الذهر. جخماشلا معوجب الخيه  مً أن الىـاواث ال ي ش خم اشخليالها  -

 وجب اشخلياٌ الىـاواث و ميا.  -
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 الىظاؿت الخابع ن للجماعت عى  اؿراغ العاخىاث مً الىـاواث.وجب حصهيل عمل عماٌ  -

 :  تهـي تك لي تت اٌ  ترقضؼ  ت 41

  وجيييييب عليييييع ا صيييييخؼل، يؿليييييا لؼرمليييييت  الخ مييييي ن ال يييييي شييييي خم اعخما َيييييا، اللييييييام بال قيئيييييت الال ميييييت ي جييييي ؿ ر اليييييياث

 يا ع اث مً أحل ؿر  الىـاواث  اخل ا ؼرح.

  الخ اب ر الال مت وه ال حعيل عمليت الـر  أي طرمل بالي ئت ي الصاهىت.وجب علع ا صخؼل اج ات حميع 

  وخىـل ا صخؼل بخعي ن العماٌ ي مصتر ي الىـاواث ا رخص لهم بالـر   اخيل ا ؼيرح ي وظيمً اختيرام الىظيام ي

 ظريغ الصالمت أزىاء العمل با ؼرح.  

 اء شاهىت الجماعت.وخع ن علع ا صخؼل حعؼيل أهبر ع   مً الي  العاملت مً أبى 

 ًاٌظبثغ ػشز اٌفظ:  

ي هيييذا أميييام حمييييع  ،أن وـسيييي ا جييياٌ أميييام  مييي ظـه الجماعيييت ا ييييم ملمً ميييً ػيييرؾ ملئييي ض الجماعيييت ا صيييخؼلعليييع 

لت كاه هيا لذلً ي وخعهي  بخلي وم حمييع ال زيائم ياليياهياث ال يي ، للليام با هام الخـخ عييت ا ى ػيت بقيا ،أحهزة ا راكيت ا َؤ

حميع الل اه ن ي ألاهظميت ا خعلليت بالعيرػت إلا املميت باخترام هما وخعه  ا صخؼل  نقا حصهيل ميم ملمت َذٍ ألاحهزة،يمً ظ

 الجاملي بقا العمل خاليا أي ال ي ومىً أن جد ر مصخليال.

 ًاٌثبِٓ ػشز اٌفظ: 

ف  نقاوت ا ؼاؾ علع  جيلى ،ملخصت الاخخالٌ ا ؤكذ ًان و ائر الدسجيل يم خلف الظرائب يالرش م ا ترجيت ع

 .ا صخؼلهـلت 

 ًاٌزبطغ ػشز اٌفظ: 

مدظييير حلصيييت ؿيييخذ ألاظرؿيييت  اال بعييي  ا صيييا كت عليييعا ؤكيييذ شييياملمت ا ـعيييٌ   ميييىذ خيييم الاشيييخؼالٌال جصييييذ عملييييت 

 يكرامل خم الاشخؼالٌ..

ي هيه ب الاشيخؼالٌكيرامل  خيم ن َيذا ألاخ ير  عتيرؾ يملتيزم ػيليت مي ة اؿ ،يبمجر  ج كيع العل  ب ن الجماعت يا صخؼل

، أي يمديؼييهاشيخؼالله للمرؿييم  هديجييتا صيؤيٌ ال خييي  عيً حميييع الحيي ا ر ي ألاطيرامل ا ا وييت منقييا أي الجصييمت الىاحمييت 

 جلً ال ي وي ن ألاع ان أي العامل ن معه شديا ؿيقا.

ىييً خيي يلقا لألعيي ان يال  عييذمل ا صييخؼل بجهلييه للليي اه ن يألاهظمييت ا عمييٌ  بقييا فيي  مييي ان الخييام ن طيي  ا خيياػر ا م

لؼ ر يممخلياجييييه، ؿعلييييع بيييياجماعييييت يممخليادقييييا، ي بالألاعيييي ان العييييامل ن معييييه ي العييييامل ن معييييه أي جلييييً ال ييييي ولحلهييييا ا صييييخؼل 

الجماعيت ػ ير مصيؤيلت عيً ي ا صخؼل أن وؤمً هـصه يالعامل ن معه ط  خ ا ر العؼل ػيلا  لخظياث م يهت العيؼل. 

  ف  َذا الص  . حع مع يأ طرمل أي 

 ًاٌؼشزْٚ اٌفظ: 

ياللييييام ا رؿيييم صيييياهت ميييع طيييريملة الالتيييزام ب ،اللييييام بييييي وعييياغ أي مماملشييياث م الـيييت لللييياه ن عليييع ا صيييخؼل ومىيييع 

جخييي رع الجماعيييت اللييييام بقييييذٍ  ،بالتزاماجيييه بقيييذا العيييين همديؼيييه، ي فييي  خالييييت اخالليييبي  هظيييؼاٌ الىظاؿيييت الخاويييت بيييأبجمييييع 

 .يجيلى والخيت جد و  كيمت َذٍ الىـلاث للجماعت خهظؼاٌ علع هـلألا 
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 ي ولتزم باخترام ألاظؼاٌ ال ي جل م بقا الجماعت  ين الحم ف  ا ؼاليت بيي حع مع. 

 اٌجبة اٌزاثغ : إٌّبسػبد
 ًاٌٛازذ  ٚاٌؼشزْٚ: اٌفظ 

الؼياء اظعامل مصييم في  جيلى الصالخيت للجماعت ب ين  ،ي ف  خالت اخالٌ ا صخؼل بيي بى  مً بى    ؿتر الخدمالث

  الاشخؼالٌ بع  الزام ا صخؼل بي اء ما جيلى بذمخه يمصا ملة الظماهت ا اليت النقائيت. كرامل خم

 ًاٌثبٟٔ ٚاٌؼشزْٚ اٌفظ: 

 ان ال زائم ال ي جىظم العالكت ب ن الجماعت يب ن ا صخؼل ي ال ي حعخم  ف  خالت النزام مع ا صخؼل مل :

 هىاط الخدمالث -

 الاشخؼالٌكرامل خم  -

 عل  الالتزام  -

 الخصرمذ بالعرؾ -

 عيييييرض ألامييييير عليييييع الصيييييلؼت  ،خيييييٌ  أخيييي  بىييييي   هىييييياط اليييييخدمالث ا صيييييخؼلفيييي  خاليييييت خييييي ير هيييييزام بييييي ن الجماعيييييت ي 

تلتياتا حعذمل تلً وخم اللج ء ارع ا حاهم ا خخصت ال ي ج ح  الجماعت ف  هـ تَا ،إلاكليميت لليث ؿيه بؼرملت ي وت

 ًاٌثبٌث ٚاٌؼشزْٚ: اٌفظ  

مخابعت بتا التزم  ال ملزت اهه ف  خالت ما أي حع مع، ػ ر أبدىم اللاه ن  ين  ولغع اللراملف  خالت يؿاة ا صخؼل 

علع تلً  جيلى الصالخيت للجماعت با  اؿلت اي ع م ا  اؿلت ،لعريغ ا ظمىت ف  َذا الىىاطلاشخؼالٌ ا رؿم  ػيلا 

 ي حع مع.يي ا ؼاليت بأت خل ق مىدصيت ن جي ن لهؤالء ال ملزأي ين 

مؼاليت أي  ي أي خم أبدىم اللاه ن يال وترجب عليه  ؿيلغع اللرامل  ،ي الخصـيت اللظائيتأما ف  خالت الاؿالس أ

 .خيام ال امل ة ف  َذا الىىاطأل وجامٍل ػيلا لان وخم أرع اي جخ رع الجماعت حصي ر ا رؿم  ،بالخع مع لـائ ة ا صخؼل

 ........................................................................ح  تراق وب متلتف ت:ت   تت                    

 

 ُ ةتويوبَتكليكتمىتػ يت ضالش ت            تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  ت ن،ل ت ت، ق  

ت القمي ل تكليكتمىتػ يت اةي تت

 ........................................................................:تراق   

يمت ت  ت ن،ل          ٔقت ت ن،ل تتُو يمتت تتُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتتتتتتت
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 إٌمطخ

 اٌثب١ٔخ ػشزح: 

رظ٠ٛخ ٚػؼ١خ ِظزغٍٟ طٛق ث١غ اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ 

 اٌخؼز ٚاٌفٛاوٗ ثظطبذ اٌّذ٠ٕخ

فااا تمةااااتهيتٌاااااًت اهِؼاااا تألااااق ت اةاااي ت ااااا ت  تأ تٌاااااًت اهِؼاااا ت ت قياااا ترقا    ااا توت ضصااااقبُ تكلاااا تتةااااو  توطاااالي ت

ي تتا تكِا ت را اققتتحظاررلتمامت ت، ليا تبلا ت تريمت ت ظ تو اٌو ٓكتبةؼق ت ض يها تفا تاػاق ت ضِق را ت ات اقٓ  مةاول ت َو

ُبااايت  تياااا تتحاااو لش تت  ااا ت اااؼق ت ض يهااا توبةااااولو ت ضلاااٗتأ تٔاااقمو تياو رااا و ت اااقرِقترقمااا تأ اااو  تراااق ت ت  ااا  تأ ااابوكيقت

 ت، ااق  ترااا و تأب الاتحاااّتالا ااااول٘توإاااىتمحاااىتفااا تاػاااق ت اتةااو  تكِااا مقتاِاااقالا يتتوأمااا بمقٌ ترااابلعت ضِورحاااقيت اتااا تي ٕاااىت

ااتتفاا ت راايتلااش تتوإااىت ن،لاا تالتي  اا تت قػاايتفاا تٌااا ت ضوطاا وقتو ُورحهااقتاطااقًتهقتفاا تٌااا ت ػااق تاالتأنهاا تػااقابو تر ااهحش تُو

تكقرلاااا تاتةااااو  ت اوطاااالي ت اِقمومياااا تواي ااااقبتتحاااايتاشااااا ت كلاااا ه ت  تملِاااا و تاِااااقالاتورلةاااا تثقمياااا تال هقُ اااا تو ت اااا وذترحلاااا٘و

ٖق٘تُص ت  اخلصت ض  خييت ت، قكي 1ت ت ل

اااقمو تكلاا ت  اااال  بتااااااٗتورقاااااق  ت اااائريتٌااااًت اهِؼاا تا ااا ترلةااا تمو ايااا تبلااا ت  تتااا  توفاا تٌاااا ت ػاااق تتااا ت ااو ًاااّتٔو

 1مهحش ت ريتاٖيتمخ ذترحيتُقمونيتو ي قبيتالٖيتوالتيظ تر صدخ ت ت، قك 

 :ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ

بلاااا تذاااااٗتكاااا ضت اةااااي ت ااااا ت  تتؤرياااايت اباااادتفاااا تمِاااا  ت اهِؼاااا ت ضاللِاااا ترقا    اااا توت ضصااااقبُ تكلاااا تتةااااو  ت

تريمت ت ظ تو اٌو ٓكتبةؼق ت ض يه تا  ت ت،لة ت احقاحا تتالاصاو تتًا اتت  ضصاقبُ تربر اققتوطلي تمةاول ت َو

 . اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى
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 إٌمطخ

 ػشز: ٌثخاٌثب

اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ رظ٠ٛخ ٚػؼ١خ ِظزغٍٟ ثؼغ األراػٟ 

 .ثظطبذ اٌّذ٠ٕخ

ت ف تمةتهيتٌاًت اهِؼ تأكؼىت اةي ت ا ت  ت اٖل  تالةي ةت اٌا  الاتذمب ت اهقتب ت ا  بل تال ت  تااِ ي تك ضتح٘و

ت ضوطوق1

 إٌبئجخ اٌزاثؼخ ٌٍزئ١ض ............................................................ اٌش٘زاء دٔجٟ

ًي قتيخصتٌاًت اهِؼ ت ضاللِ ترقا     تو ضصقبُ تكل تتةو  توطلي تمةاول تبلعتى  ض  تبةؼق ت ض يه تلت

ًٕ قتملل تالاخو  ت ضةت ق  ىتًي قتيخصتمةاول تبلعت الِق  يت ااقبل تاد، قك تبةؼق ت ض يه تٌهقْتمىتمةاويت

وتيتوطلياكت لي  ت هقْتبلعت اوطليقيتف ت اِظقالاتوتٌهقْتش صر تمور ميرٌو كل تملٗت ت قصترقت، قك تر و تت ٌو

ت اِبقذتو االتمةاويترِل تأ طي تمةقحتهقتتِ  ترحو   ت ت هتيق 1ت40 توت ت40ٌٕاق توت.. ه تُقمونيتمنه ت اةي تػقَ 

 هتيق تألتمقتيِق  تت.1  توتت20وتتٌٕاق تت.ٓااٗترقاوةب تال ٓاو ت ملييتمةاويترِل تأ طي تمةقحتهقتتِ  ترحو   ت

تٌٕاق  ىتوف تتو ييتممتٌقذيىت اةي يىتُص تتةو  ت اوطلي ت الِق   تتتويلهقت   تحيتممتٌقذيىت اةي يىتكل تآلاتيت:

ت اِبقذتت تالاتٌقَتوت اور ض  تُص تتٌو تترِل تأ طي تمةقحتهقتتِ  ترحو   تتت- تٌٕاق ت.. اةي تتػقَ 

تال لٗت ت، ق  ت ت قص1 هتيق تتقبل تت40  تو40وت

ٌٕاق ت ااقبل تألملْت ا وا تتُبيت  تيا تتح ي تمةقح ت ضلٗت ت، ق  تت1 ا ٓاو ت تخةر تأملييتمةاويتمةقح تت-

ٌٕاق  ىتتتلوبتاد، قك تو تخيت ضاوييتو ضاٌّتكليكترقاور ض  تملكتٌوت اد،والاتا  تت0بةؼق ت ض يه توت االتيِ  ترحو   ت

تتت طي ت ااقبل تال لٗت ت قصت ت، ق  1ك لي تٓ  الات ابِل تىت

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

ِهاااقتولت تخ ااا تمهااااتر  يااا ت اواليااا توتر  شاااوب يتم اااوٓر تورااا ك تماااىت اةاااي ت رقاوةاااب تض اااٖيت اااؼق ت ض يهااا تًِااا تتًو

ٌٕااق تتكقاِاا تت022ورِاايتتٌٕااق تت122كقمايتالاُلااي تتتا تتحٌاايفت ضلاٗت ت ااقصترقت، قكا تبةااؼق ت ض يها تر ةااقح تمحا بةتفاا ت

قتخٌيٌ توممتذااٗتًاق ت ضابِاىتفا ت اؼ  اّتاتةاو اكتوفا ت ػاق ت اتةاو  ت ف ت اِظقالاتمـ  تابلعت اال طقيت ات تي ٕىت كابقٌ 

ال لٗت ت قصتوحتصت ضلٗت ت، ق  ت الق ت تِ  ترقا ٕ تالةلؼقيت نخلي تكل ت ن،شوب يت ضباوا تو ت قي ترتهـاي ت ضلاٗت

لٌقيت ااه و ا تراقابلبتخقيا ت ضلاٗت الاق ت ااالتملابارتماىت يال ت ضياقبيىتالكاباق  يتٓحرارةتمنهاقت ااصاقبمقيت الق تور يمت ض

ااٗتر يمت ضلٌقيت ااه و  ترقض يه 1 ٔقابقك ت ت،قتلر تتو اا ق تٓو تممت ضو ػىت

 اا ق لترهق توف تمٌ ت اةيقَت ضاللّترقاتةو  تكِ مقتاِقالاتممت اةي تمحقميت ت، قك تًي قتيخصت ضٓ  ت

 ت،قممتتومحىتف تاػق ت اتةو  تومـ  تالٓ  ٌقيتمنهقتمقتٌوتت را ق  توتمقتٌوتُقمونيت ه تٔيتٌا تًهحىتنل يتف تٌا ت

الاػق لتٓو قترقالاتكل تاةق ت اةي ةت اهقتب ت اٌا  الاتبمب تو ويتنلِ تاِقالاتممتت،ه ت ااِيي تف تبو ةتالحِ تاٖيتمصقبَت

 ت قي ترٕ  الاتوتٌو تتواتةو  تٌقذيىت ضلٌر تت تٌهقْتملٌقيت خ  تمق  اتتكقاِ تف ت اِظقالاتتكل هقتوت ات ت اح بتالاث ه 

ٖقايقيت ات ت ويتما قو ٌقت  تلقالاتهللا1 هقْتم  وك تمىتالامو توتالال هقْتمنهقتمقتت ت تخٕ تً هقترقالً  نتٌو تٌو



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

130 

ت اِبقذتوإىت ػق ت االتت ذ ت ضصقبُ تكل تُ   ت ضو ًِ ت ضب تي تكل تتٌو تترِل تأ طي تف ت     اةي تػقَ 

 ته تمىت يح بت اح ىتتي ويتماخاًتملكترحٕ تت  تٌهقْتم  وك تمىتى  تت اويترظيلاكتتًق ت اد،ه ت ب    تالاِي

تال ورت ض بم1ت

 لبئذ رئ١ض اٌٍّسمخ اإلدار٠خ اٌزاثؼخ.  ......................................................... اٌز١دبٟٔ ث١زٚن

ت اِبقذتكبرتكى  هباكتف ت ااٌو تتوالاُاهقالاتكل قت ماكتٔاق تتمةااويتراقاور ميتكلا تتأ   تًِؽتأ تألررتا  تأ ت اةي تػقَ 

اًت ضةاقح تا ةاتترقاشيها تًشايت ايلوضت ت، قكا تكلا تماقت ابّت  ااولاكت  ت  ت ت، قكا تت.. ٌٕاق تض ةت هو يتػو ل تٌو

اااق تيااائبلتو رب قتهاااقتفااا تحااار ت اااويتتٌاااويتااااكتو تةااا اتااااكتفااا تالا ااااول٘ت اةاااقرّت  اااقرِقتٔاااق تمةااااويتتى  ضااا  ت اةااالاي تٔو

لتورهاااقالاتكلياااكتٓياااٍت ااا ا تتيااايقه ت ضِااا  تألتٓياااٍت ااا ا تاكااا  بًتالرااا تماااىتتح يااا تٓيٌيااا تلمةااااويت ضلاااٗت ت، اااق  توالتيااائب

هاقتأًظايت اتةاو  ت والتو حا بتث اىت ماالتالةاهو يت الا اول٘تاٖيتمةاويت ااق   تو ض ةتتألماكت ايٕو تموطاوقتمحق اب تٌو

تبهقتف تٌا ت ػق ت1 ضقطي تلت مقترخصوصت ااٌو تتًشهقْت ّت اِو مر ت ضل ٘و تت،ه تتِيي ت ات ت اح بت اح ىتًو

 إٌبئجخ اٌزاثؼخ ٌٍزئ١ض.  ............................................................ اٌش٘زاء دٔجٟ

اِاا تألاا يتفاا تماا  خلت تكلاا تأ تٌاااًتى  ضاا  تااا تيااا ت  اااولاشقت وتأخاااٌقتكااىتػ  ااّت ت، قكاا تألمااكتااا تتحاا بتمةااقح ت

ِااقشت اااالتٔااق تماامت اةااي ت ااا ٓاو ت تخةاار تت ملياايت خبرمااقتكلاا ت ماااكتٌٕاااق تو ااا اييتكلاا تذاااٗتبلاا ت اهت22. ضلااٗتت مااا ْتفاا ت

ااتت اااالتٔااق تمةاااويتملااٗت ا وااا ت اا ااؤتا اا ت ت، قكاا تُصاا تتتح ياا ت ضلااٗت ت، ااق  تت ضةاااويتاتةااو  ت اوطاالي تتلإااىت  اُو

ااق تبواا ستبلااعت ضةااقحقيت اتاا ت تضااختتبلاا   ااح ياا تت ت، قكاا تالتتاااًو تكلاا تألتتح ياا تيخااصتأ  طاا هقتوإومااكت لاااويتُو

ت نهقتراالاتمىت ضلٗت ت، ق  تاذ تًق ت ت، قك ته تمىتتةباتتف ت اور ميتال  تتح ي تملٕشق1

رقاوةاااااب تضِوااااار ت ضِااااا  تٌاااااوتتةاااااو  ت اوطااااالي ترقااٌو اااااتتتااااا ت ضِوااااار ت احاااااقنيت كااااا  بتمِااااا  ترتةاااااو  ت اوطااااالي تراااااقإ  الات

 ت مليايتٔاق تو لاخقتفا ت هبااكتفا ت إا  الاتوإاىتًقألش قصت اايىتمةاولو تٌاًتى  ض  تالتذم تاش تخقي ت ا ٓاو ت تخةار

تا تتةا  تاكت ت، قك تال ت ااح ي 1ت

 وبرت اٌّدٍض.  ................................................................. رش١ذ فٕبْ

ت اِبااقذتوت تخةاار ت ملياايتٌهااقْتتٌهااقْت رقاوةااب تاوطاالي تالا اااول٘تال لااٗت ت، ااق  تًااقألم تالتياللااّترقاةااي يىتػااقَ 

قاتةااو  تيااا ت اد،ااوالاتاااا ه تتالتمؼااقابه ترتت، قكاا تًحاار م  وكاا تأشاا قصتمةاااولو ت ضلااٗت ت، ااق  توالتياائبو تمةاااحِقيت 

ٖقميا تتصاٌي تماقتراامته هاقتألاقػ تت  اةقرِ ت  تمقتيؼ  تكل ه تٌوتتةو  ت اوطلي ت تخقايا لتتا تياؤتيتبلا تذااٗتام  اةاقرِ تٌو

تتةو  توطاليتهقتتإاىت ت، قكا تاا تتةاا  ت اقرِقتٓ اقت  تٌها قْتماىتي  ا ت ا ألت اةي ةت اهقتب تكل ت  تٌهقْتحقاليتتحق٘و

هااااقْتمااااىتي  اااا ت ااٌو ااااتتتًقاوطاااالي ت اةااااقرِ تمخقاٌاااا تالوطاااالي ت تخقاياااا تو ُواااار تاكاااا  بتمِاااا  تخااااقصت اتةااااو  تراااا قإ  الاتٌو

رقااٌو ااااتتألماااااكت ذ تأ بماااااقتاكااااا  بتمِااااا  ت اتةاااااو  ت اةاااااقرِ ت اااايؼ  تاااااا يهقتم اااااٖيت والتاكااااا  بتاِاااااقالايتالاٌاااااقوضتو ضهقُ اااااقيت

ااااقتو  ةاااا تطااا  تمحِاااّتفااا تمااا  خ ييت ت، قكااا تواشاااا تبلااا ت ض اااقو  يتتااا تالاتٌاااقَتكلااا تتةاااو  توطاااليته تو ااا اؼل تمهاااقتُو

تمٕةاا تاد، قكاا ل أمااقتفاا ت أباايت ت ااقصتأ تنلاا تمِاا  ت ااٌو ااتتحقايااقتتاا تبلاا تذاااٗتنلاا ت  تخقاياا تال اااول٘تمااىتآلا ترقكابااقً 

تمِ  ت خ تترخصوصت اتةو  تًي قتبل تل
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ت اِبااقذتو احااقنيتخااقصترقااا ٓاو تت تخةاار ت ملياايتونلاا تت تخااقصترقاةااي تػااقَ  آلا تااا يهقتمِاا   ىتفاا تمِؼاا تو حاا ةتى٘و

مِااااا  تثقاااااادتخاااااقصترقاتةاااااو  تومحاااااا بتث اااااىت ماااااالتال اخلياااااشقتماااااىتر ياااااامتمةااااااول تأمااااالْت ت، قكااااا تواالت اااااإو تااااااا يهقت

بكاااا  بتاِااااقالا يتاتةااااو  ت اوطاااالي ت ضقاياااا ت اةااااقرِ تا ااااِقػقيتكلاااا ت اةااااهو يت ضقطااااي تر  ياااا تمااااىتت ااااق ت ت ظاااا تو اٌو ٓااااكتتر

تو تخقاي 1ت

 لبئذ رئ١ض اٌٍّسمخ اإلدار٠خ اٌزاثؼخ. ......................................................... اٌز١دبٟٔ ث١زٚن

ت  ااتح ق تٓبراارتومشاا توالت ٔقتاا ت ن،لاا تالتي ٕههااقتا ااِقغتكلاا ت ابقكاا ترقكابااقً  اذ ت اا حا ت اا ت مااقتالتألااقػ ت ألت اةااي ت

 تال تٌااا تملااٗتر ااق  تيااقف ت ُاواااكتحقايااقتألتتاا تتح ياا ت ضلااٗت ت، ااق  تي ٕههااقت  ااِقػكتكلاا تت ااق ت ت ظاا ت وت ابقكاا ت اصااوق

ٖق٘توإهااكتما تبؽترقنخق ااب تٓ اقت  تماا ي ت ضصاقترت اايٓئ تإا تذاااٗت يحق ا ت ن،لاا ت حتاصتفا تتتةااو اكتاا  تااا يهقتألت لا

ا اااٗتحةا تتتاق   تالا ااول٘تواشاا تي ا تطابؽتىماو تفا تاػقٌ  يتت االتت تًياكت ااٌو اتتٓو قت اِاقمونيتوتةاو اكتكل ت ااُو

ا تريا ةترقاِاقمو تتا تمةااويتوتم ااويتكلا تمةاقح ت ت اِبقذتاىتيظمتك  ُييتًشوتكلا تملً  توبي تكل قت  ت اةي تػقَ  رؼَ 

ٌٕااااق تالتي ٕهاااكت ااخلااا تكنهاااقت ماااقت تحااا تتماااىتراااق ت ضِق رااا ت اِقموميااا تمحظااا تو  ٕاااىتت0.مش ااا تماااىتملاااٗت ت، قكااا تماااقتيهاااقٌات

 ُاهاقالات ت، قكا تٔايتذااٗتماىتراق تح قيا ت ت، قكا تٓ اقت  تما ي ت ضصاقترت ت، قكيا تااكت اٖل ا ت حتةق تالا اول٘تمىتتق   ت

تف تٌا ت ت،قم توا يكتمقتيٌي 1

 ِذ٠ز اٌّظبٌر اٌدّبػ١خ  .................................................... ٔٛر اٌذ٠ٓ اٌٛرغٟ

رقاوةاااب تاشااااًت اهِؼااا تٌهاااقْتمةاااؤاار ت ااٌو اااتتوت إااا  الاتاذ تٓهاااقتماحااا تتكاااىتوطااالي ت ااٌو اااتتًاااق توطااالي ت إااا  الات

ٔقمااتت اتةااو  تكااىت ٖق٘تإومااكتالتتوراا تألتكلُاا تٓاا  الات ااقرِقتت رؼهااقتاٖاايتت ٕههااقتمااىتالا اااخلصتوإااىت ذ ت  تةااا تاهااقتالاا

تضةااقا ت إاا  الاتمااقتي اا تكليهاا قتآلا تٌااوتتةااو  ت اوطاالي ترقااٌو ااتتر ااقتٌااوتماو راا تكل هااقتآلا تػ  ااّت ااٌو ااتت ر ااقتاااىتماؼااَ 

ٖقال1ت ماااقتت هاااقت ااايؼ  تالااا ٖق٘تماللاااّترقاةاااي ت تخةااار ت مليااايتو ااا بِىتتةاااو  ت اوطااالي ترؼ  ِااا ت رليااا تٌو و ااا بِىتاااا يهقتالااا

ٖق٘تٓ ااقتأ تت،هاا ت ااِيااي تفاا  ت اِبااقذتر ااقت مااكتيؼقااا ترقااٌو ااتت توااا  ترااقإ  الاتاااىتيؼاا  تألتالاا  الِااق ت ااويتت اةااي تػااقَ 

ٖق٘ت ت ااقصترٌواارةتالا ااول٘تألخاااًتبلاار تالاكابااق تمامتتِاا ي تر ياامت ضلؼياقيت ت قياا ترقضلااٗت ت، ااق  ت يؼا  تكل هااقتٌااا تىلا

تو ت  وذترحيتنهقثي1ت

و اااا بِىت ضِاااا  ت ضاللااااّترااااقإ  الات ت ااااقصتالةااااي ترقااااا ٓاو ت تخةاااار ت ملياااايت اااايح بتث هااااكتٓااااااٗتمااااىتػاااا يت اد،هاااا ت

ت رلي تٌا ت ُور  تًِؽ1تت ت قي تو يٕو ترؼ  ِ 

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ. ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

ألااقػ تًٕاا ةت اتةااو  تأ تتااا ت لااق ةتاا هااقتفاا ت ضهقُ اا تحتااصتالتتٕااو تٌهااقْتألتلاابه تتكل ااقتأمهااقتوراا مقت اوطاالي تكلاا ت

تتخقصترقإ  الاتو احقنيتخقصت رقااٌو تت مقترخصوصتٌا ت تخق٘تون اويتآلا تف تاػق ت اتةو قيتواشا ت هل تمِ   ىتالا٘و

ت اِباااقذترقااٌو اااتت الا ااااول٘تااااىتمصاااقبَتكلياااكترقإلر اااققتتوطااالي تمةااااول تالا  ضااا  ت ااقايااا ت ضِااا  ت ت اااقصترقاةاااي تػاااقَ 

ومِاااا  ت خاااا ترااااقإ  الاتو  ٕههااااقتتةااااو  تالا اااااول٘ت اةااااقرّتااااا  ترااااقألث ت ا رااااا توإااااىتماااامتأخااااات ت، قكاااا تالاراااا  الا يت ال مااااا ت
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ٖق ٘ت ااالت لاق تاااكت اةاي ت اِقتا ت ضاللااّترقنخق اب ت ماقترخصااوصت اِي ا ت تخِيِيا ت نخاا بةتال اوررققتت ضةااحِقي1تًقإللاا

تال ورت ض بمتو اِي  ت تخِيِي تالٕ  الاتالتي ٕههقت اا قبةتً هقت وت اهِصق 

 رئ١ض اٌٍّسمخ اإلدار٠خ اٌزاثؼخ. ......................................................... اٌز١دبٟٔ ث١زٚن

امتث هاكتنل تي ٕههقت اا قبةتف ت اِي  تإومهقتت،ه ت ااِيي تواهقت تخّت ف تذاٗتألنهقتتاًو تكلا تًاقتو ةت ااح يا تاٖايتمُو

 اااو الاتكلااا تمةااااو ت إااا  الات وت ااٌو اااتتلٓ اااقت  تٌهاااقْت ااالؼ ت اد،هااا ت ااِ ي  ااا تت اتااا ت اااويتت اظااايٍتٌاااا ت ضلؼاااىتوإاااىت

ٖق٘ت ااااالت ااايؼ  تمٌةاااكتٌاااوتماااىتتاااق   تالاُاهاااقالات  ااا تتاااق   ت ااٌو اااتتتورااا تجوااا ةترااار ت اٌوااارتر تتٓياااٍت ااا ا تتٌةاااررتذ ااااٗتتالالااا

 ًِؽ ت

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ. ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

ٖق٘تمؼااا و تمااق راار ت اٌوااارتر تو اللااّتالامااا ترقاوطاالي ت اتااا تٔاااق تكل هااقت ضلاااٗت ت، ااق  تو اوطااالي ت اتااا ت نلاا تٌهاااقْتالاا

أياااباتكل هاااقتخقيااا تُبااايتتح يااا ت ضلاااٗتاد، قكااا تًقاةاااي يىت خبروماااقتكلااا ت نهااا تٔاااقمو تيااائذو تمةااااحِقيتالا ااااول٘ت اةاااقرّت

1تاو ت ت  ةت ا  خلي توتالتي ٕهن تمؼقابته تر قت بًو

 لبئذ رئ١ض اٌٍّسمخ اإلدار٠خ اٌزاثؼخ. ......................................................... اٌز١دبٟٔ ث١زٚن

ًي قتيخصتمةقا تىب الاتهررتو  بترقابدت ضؼلّترقاوةاب تاد، قكا تلرقإلطاقً تا ا تأ تماقتيائب تكهاكتًشاوتمحا بتوخاقصت

ههااقت  تٕبهااقتًلا تيائذو تومحااىتمااًو تكلا تملااٍتيخاصتذااٗتو  راؤملْت ا واا ت ماا ْتوإااىتضاقت ُاواتت ت، قكاا ت ضلاٗت ت اقصت

تنل ّت ابحدتف ت ضلٍتو ااصقمي ت نخ بتةتاد، قك تو اولرتاهقتىمو ت1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ. ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

كلا تتاذ تي  ت ااٌو تتكل تأ قستالا تح ق تٓةاقرِكتفا تٌاا ت ػاق ترقاوةاب تالُوار  ت ااالتتِا  تراكت اةاي ت نخاقمي

أ ت ن،لاا ت ااي تُ    تااكتفاا تتةااو  ت اوطاالي ت ت قياا تضلااٗت ت، قكاا ت وتاحقااا تت ضلٌااقيتكلاا ت اِظااقالاتادخةاا تً هااقتواا هاا ت

 ض قٔيتألريتمصادخ ت ت، قكا تمٌظايت تخايت ااوبلتفا تٌاقتر ت تخاقاار تواكا  بت ضِا   ىتو لاق ةتا ا ت اتةاو  تو  تمصاقبَت

ٔقيت اةقرِ تْت"رقضو ًِ ت ضب تي تٓ قتحصيترقاوةب تال   ECOLOBLEUE ت"1تت

 :ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ

قا    ااا توت ضصاااقبُ تكلااا تتةاااو  توطااالي تمةااااول تر اةاااي ت اااا ت  تمِااا  ت اهِؼااا ت ضاللِااا تتبلااا تذااااٗتكااا ض

 1ر ققت اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ىبالاصو تتًا تت ضصقبُ ترتبلعتى  ض  تبةؼق ت ض يه 

 

 

 

ت
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 ِمزر اٌّدٍض اٌدّبػٟ

 04/9103 ػذد

اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ رظ٠ٛخ ٚػؼ١خ ِظزغٍٟ ثؼغ 

 .األراػٟ ثظطبذ اٌّذ٠ٕخ
ت احقمي لتوخل٘ت ت،لة ت اللهي ت02.2القبي تا ش تأٓاور ت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت ن،ا مترقا و ةت تا 

 02.21أٓاور تت1. ضهلِ ةتراق   ت

رقا     توتالهِؼ ت ضاللِ تت ضاللّترقت، قكقيلتوبل تب    ت ن،ل تت4..-3.ُ  تتوتؼبيِقتضِاظيقيت اِقمو ت ااهـي  

وبل ت اد،والات   تك لي ت ااصو تت اللن لتحيدتتلت ضصقبُ تكل تتةو  توطلي تمةاول تبلعتى  ض  تبةؼق ت ض يه 

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ ي

 11111111111111111111:كظو 1 ..111111111111111.11111111ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1ت..11.111111111.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 111111111111111111111111111111111:كظو 1 ..1111111111..ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 

 :ُٚ٘ اٌظبدح

 عمر فوزي  دمحم أمهرسي سعيد بكريم إسماعيل الحريري 

 مصطفى الشاطر رشيد فنان الزهراء دنبي دمحم رماش

  رشيد اربيب الزهراء رحمون  حسن بوعلوشي

  ك بتىكظقالات ا  ًظر ت:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 1111111111111111111111111111111111111111111الت ح ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

قا    ا توترتكلا تمِا  ت اهِؼا ت ضاللِا تربر اققتأكظاقتكت تخقطا  ىيقبَت ن،ل ت ت، اق  تض يها تتق وب ماتت

ت:ٓ قتيل ت ضصقبُ تكل تتةو  توطلي تمةاول تبلعتى  ض  تبةؼق ت ض يه 

تمةقحتهقترقضورت ض بمتك لي ت اتةو  ت ضةاوي

ت اِبقذ ت هتيق 1ت40  تو40ٌٕاق توت..ت ضو ًِ ت ضب تي تكل تتٌو تترِل تأ طي تاٌقت ةت ضةاوي1تػقَ 

ت هتيق 1ت.1  توتت20ٌٕاق توتت.حو   تت ضو ًِ ت ضب تي تكل تٓ  الات ابِل تى طي تاٌقت ةت ضةاوي1ت تخةر ت مليي

يمت ت  ت ن،ل          يمتتُو تٔقت ت ن،ل تتتُو

ت   قكييت تخ   لتتتتتتتتتتتتت

 

  لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

ت
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 إٌمطخ
 اٌزاثؼخ ػشزح:

اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ رف٠ٛذ ثمؼخ أرػ١خ ٌفبئذح شزوخ 

"ECOLOBLEUE 1" إلٔشبء ِظٕغ إلٔزبج اٌّبء 

 او غ تم ي ت ضصقترت ت، قكي تإلكؼقالاتتِ ي تتف تمةتهيتٌاًت اهِؼ تأكؼىت اةي ت ا ت  ت اٖل  تالةي تمو ت ا يى

ت ضوطوق1 تح٘و

 ِذ٠ز اٌّظبٌر اٌدّبػ١خ. .................................................... ٔٛر اٌذ٠ٓ اٌٛرغٟ

"تإلن اقالاتEcolo bleueرقاوةاب تاشااًت اهِؼا ت ضاللِا ترقا    ا تو ضصاقبُ تكلا تتٌو اتترِلا تأ طاي تاٌقتا ةتلآ  ت"

"ت اتا تُاا متتب   ا تم اا وقتراؤمو تو ُور حااقيتEcolo bleueمصاهمتإلمااقذت ضااقالاتٔاق تٌهااقْتتو يايتراار ت ت، قكا تو ا اآ  ت"

ٖقمياقيت ضب تيا تماىتأرايت ا ا وقتفا تت كا  بتتب   ا تماؼاو ةت راؤمو تمٌصال تو اويتأُا  تت3Dمٌصل تتوػلبتت ضو ًِ ترقإلم

ل مياا ت"تم اا وقتكبااق ةتكااىتمصااهمتيِااو تربماااقذت ضيااقًت ضت ECOLOBLEUEالاُواار  ت اااالترااقالايترااكت ا اآ  تًق اا ت ا اآ  تت"ت

ت اِباااقذت اااو الاتكلااا تمةااااو ت ا ػورااا ت وتب رااا ت  مؼلُاااقتماااىتتٕحياااٍت اشاااو الالتتر لناااصتأنهااا تُاااقمو تر    ااا تأوايااا ترظااايل تػاااقَ 

ٖقميا تاإحيااٍت ضاقالاتم اقتمةاقك تكلا تامااقذت اشاو الات ااالتٓااااٗت اقمو تر   وكا تماىت حصاقتيقيتوتبار تأ تٌهاقْتام  تخا   ةتُو

 ق٘تتِهيا توها تكباق ةتكاىتم  وكا تمحاواليتتوها تماىتياهمت م  ٖايتحةا تماقتتِا متتيواجتمهكت ضقالاتحيدتيا تتٕحيٌكترق اال

تتص ي تأو  تال   وقت اًتت ضٕحٌقيته ت ات تت اويتبهقت ا ٓ  ترقكابقً  ركت ا ٓ  تو ات ته تكل ت ا ٖيت ضولرتأمقمٕ تٌو

ررته تكل ت ا ٖيت ااق  : توت اؼ  ِ ت ات ت ويتيا تتبهقت ااًو

 ٌاااا تمؼلاا ت ا ااآ  تت ² 13000خااا  ت اتاا تتِااا متتبهااقت ا ااآ  ت اااحاقذت  ااا تمةااقح تمِاا  ةت ترقاوةااب تال لؼيااقيتالات

تمِة  تٓ قتيل ت:

ت هتيق (تمِة  تكل تآلاتي:تت32  توتت422مورتمٕل ت ٌٕاق توتت4322ٌٕاق توتت. 

ٖق تالاخا ىتو ماقذ1ت² ت3222   مخصص تال صهمت االتيإو تمىتم

  ةااي تخقياا تإلماااقذت اؼقُاا ت اتاا ت ااويتمةاااخ  ترااكت ضصااهمترقإلطااقً تا اا ت ضابِياا ت اخصااصتاواااو  ت اتت² ت2422 

 و تخقر تمىتٌقتكت ضةقح ت إبررةتااخصيصت رشاةتالا ت لق 1تEMANOUR نه تي   و تالالاوق٘ترؼ  ِ ت

 ااامتو ت42222كقمااايتإلمااااقذتمِااا   تت10رقاوةاااب تاليااا ت القملااا تت الااا بت ن صصااا تال  ااا وقتتتِااا  ت ت حااا تاوااارتفااا ت اياااو تضُو

اًته تمِورحقيت ا ٓ  1 ل قتتظقكٍت ماقذتيظقكٍتك بت القملر تو يصباتبو مر تلٌو  ر لنصتبو  تو ح تلٔو

 :ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ

وفااا تهياااق تألتتاااا خيتكااا ضت اةااااي ت اااا ت  تمِاااا  ت اهِؼااا ت ضاللِااا ترقا    اااا توت ضصاااقبُ تكلاااا تتٌو اااتترِلاااا ت

 ضااااقالاتالاصااااو تتًا ااااتت ضصااااقبُ تربر ااااققت اةااااقبةت"تإلن ااااقالاتمصااااهمتإلماااااقذت ECOLOBLEUEأ طااااي تاٌقتاااا ةتلاااآ  ت"

 .أكظقالات ن،ل ت تخقط  ى
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 ِمزر اٌّدٍض اٌدّبػٟ

 03/9103 ػذد

اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ رف٠ٛذ ثمؼخ أرػ١خ ٌفبئذح شزوخ 

"ECOLOBLEUE إلٔشبء ِظٕغ إلٔزبج اٌّبء ". 

ت احقمي لتوخل٘ت ت،لة ت اللهي ت02.2أٓاور تالقبي تا ش ت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت ن،ا مترقا و ةت تا 

 02.21أٓاور تت1. ضهلِ ةتراق   ت

اااا تتوتؼبيِااااقتضِاظاااايقيت اِااااقمو ت ااهـي اااا  الهِؼاااا ت ضاللِاااا تت ضاللااااّترقت، قكااااقيلتوبلاااا تب   اااا ت ن،لاااا تت4..-3.ُ 

وبلا ت اد،اوالات  ا تتإلمااقذت ضاقالال"تإلن قالاتمصهمت ECOLOBLEUEرقا     تو ضصقبُ تكل تتٌو تترِل تأ طي تاٌقت ةتلٓ  ت"

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ يك لي ت ااصو تت اللن لتحيدت

 11111111111111111111111111111111111:كظو 1 11111111.2.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1ت11.111111111.2.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 كظو 1 1111111111.2.. ضو ًِيااااىت:111111111111111111111111111111111تك بتىكظقالا 

 :ُٚ٘ اٌظبدح

 مصطفى الشاطر دمحم أمهرسي سعيد بكريم إسماعيل الحريري 

  رشيد فنان الزهراء دنبي دمحم رماش

  عمر فوزي  الزهراء رحمون  حسن بوعلوشي

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الت ح ك بتىكظقالات ا  ًظر ت:. 

  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:1111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

رقا    اا تتكلاا تمِاا  ت اهِؼاا ت ضاللِاا تربر ااققتأكظااقتكت تخقطاا  ىيااقبَت ن،لاا ت ت، ااق  تض يهاا تتق وب مااتت

"تإلن اااااقالات ECOLOBLEUEاٌقتااااا ةتلااااآ  ت"تت² 13000و ضصاااااقبُ تكلااااا تتٌو اااااتترِلااااا تأ طاااااي تمةاااااقحتهقتتِااااا  ترحاااااو   ت

تمصهمتإلماقذت ضقالا1

يمت ت  ت ن،ل          ٔقت ت ن،ل تتُو يمتت تتُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتتتتتتت
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 إٌمطخ
 اٌخبِظخ ػشز: 

 اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ رف٠ٛذ ثمؼخ أرػ١خ ٌفبئذح شزوخ

"Sté COMPUS SCIENCE DE SANTE Sarl" 

 إلٔشبء ِإطظخ ٌزى٠ٛٓ أؽز شجٗ ؽج١خ 

 ض يها تتو اللاّتالاما تب آ  تت  ا تاحا  تتف تمةتهيتٌااًتتألاق ت اةاي ت اا ت  تأ تتٌااًت اهِؼا تراقالايتتفا تاػاق تته يا ت

منهااقتلاابق تت مئ ةاا تخصويااي تاإااو ىتأػاا تلاابكتػبياا توهاا تتمااىتراار ت ض ااق بمت اتاا ت اظااقيتاشاااًت ض يهاا تو اتاا ت  ةاااٌي

ت ض يه تتكل قت  تتٌهقْتخصقصتف تٌا ت ن،ق٘لتوأثهقالات اا ق ةتىخررةت ات تُق تبهقتو   ت اصخ تاشاًت ض يها تااوحفتأ تٌهاقْ

اًتً ي تاٌاات ن،ق٘توتت،يمتمحيتٌا تالا تح ق تو ابّت  تتا  واهقتفا ت را اققت ماكت خصقصتٓبررتف تىػ تت ا بكت اؼبي تٌو

تاا تتٌو ااتترِلاا تأ طااي تضصااخ تمالاا بةت ااخصصااقيتومق اهااقتفاا تم حلاا تتٌااقوضتملشاا تلٓ ااقت مااكتي اا تأ تياخاااتً هااقت اِاا   ت

يه تبو ت  تتةاٌي ت ض  يه تمنهقلتتآلا تي  تأ تنة قتبها ت ض  وقت االترار تأيا يهقتإوماكتالتياؼلا ت تخق  تحتصتالتتبِىتٌ 

مواارتم باامتحياادتتِاا مو تر  ياامت ضلؼيااقيت اتاا تتاللااّترقض اا وقت: اِااقمو تالا قساا  ت ااِااو  توتت322 ااو تمةااقح تمحاا بةتفاا ت

ت ا     ت ت قي ترقض  وقترقإلطقً تتا  تت خيصتو   ةت اصخ 1ت

 :ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ

هيااااق تألتتاااا خيتكاااا ضت اةااااي ت ااااا ت  تمِاااا  ت اهِؼاااا ت ضاللِاااا ترقا    اااا توت ضصااااقبُ تكلاااا تتٌو ااااتترِلاااا تفاااا ت

"تإلن اااقالاتمئ ةاا تاإاااو ىتأػاا تلااابكتػبيااا تSté COMPUS SCIENCE DE SANTE Sarlأ طااي تاٌقتااا ةتلاآ  ت"

 .الاصو تتًا تت ضصقبُ تربر ققت اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى
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 ِمزر اٌّدٍض اٌدّبػٟ

 01/9103 ػذد

 اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ رف٠ٛذ ثمؼخ أرػ١خ ٌفبئذح شزوخ

"Sté COMPUS SCIENCE DE SANTE Sarl" 

 إلٔشبء ِإطظخ ٌزى٠ٛٓ أؽز شجٗ ؽج١خ

ت احقمي لتوخل٘ت ت،لة ت اللهي ت02.2القبي تا ش تأٓاور ت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت ن،ا مترقا و ةت تا 

 02.21أٓاور تت1. ضهلِ ةتراق   ت

اااا تتوتؼبيِااااقتضِاظاااايقيت اِااااقمو ت ااهـي اااا  الهِؼاااا ت ضاللِاااا تت ضاللااااّترقت، قكااااقيلتوبلاااا تب   اااا ت ن،لاااا تت4..-3.ُ 

"تإلن اااقالاتSté COMPUS SCIENCE DE SANTE Sarlرقا    اا توت ضصاااقبُ تكلااا تتٌو اااتترِلاا تأ طاااي تاٌقتااا ةتلااآ  ت"

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ ي ااصو تت اللن لتحيدتتوبل ت اد،والات   تك لي تمئ ة تاإو ىتأػ تلبكتػبي تل

 11111111111111111111111111111111111:كظو 1 11111111.2.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1ت11.111111111.2.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 1111111111111111111:كظو 1 1111111111.2..11111111111111ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 

 :ُٚ٘ اٌظبدح

 مصطفى الشاطر دمحم أمهرسي سعيد بكريم إسماعيل الحريري 

  رشيد فنان الزهراء دنبي دمحم رماش

  عمر فوزي  الزهراء رحمون  حسن بوعلوشي

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الت ح ك بتىكظقالات ا  ًظر ت:. 

  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:1111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

رقا    اااااا تتكلاااااا تمِاااااا  ت اهِؼاااااا ت ضاللِاااااا تربر ااااااققتأكظااااااقتكت تخقطاااااا  ىيااااااقبَت ن،لاااااا ت ت، ااااااق  تض يهاااااا تتق وب مااااااتت

 StéCOMPUS SCIENCEموارتم بامتاٌقتا ةتلآ  ت"ت322و ضصقبُ تكل تتٌو تترِل تأ طاي تتمةاقحتهقتتتِا  ترحاو   ت

DE SANTE Sarl1 تإلن قالاتمئ ة تاإو ىتأػ تلبكتػبي" 

يمت ت  ت ن،ل          ٔقت ت ن،ل تتُو يمتت تتُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتتتتتتت
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 إٌمطخ
 اٌظبدطخ ػشزح:

 .أراػٟ ٌفبئذح اٌدّبػخ الزٕبءاٌّظبدلخ ػٍٝ اٌذراطخ ٚ 

ت ف تمةتهيتٌاًت اهِؼ تأكؼىت اةي ت ا ت  ت اٖل  تالةي ةت اٌا  الاتبمب ت اهقتب ت ا  بل تال ت  تااِ ي تك ضتحا٘و

 1 ضوطوق

 إٌبئجخ اٌزاثؼخ ٌٍزئ١ض.  ............................................................ اٌش٘زاء دٔجٟ

ًي ااقتيخااصت ُاهااقالاتبلااعتى  ضاا  تاتةااو  توطاالي ت ت، قكاا ت ضور مياا تكلاا تملااٗت اوراارتمنهااقترِلاا تماو راا ةتخااق ذترااق ت

تا ترِلاا تثقمياا تفا ت  اا ت اةااي تت ال باايتتت² ت0.. حاق٘ت ضةاإين تر قماا ت اةاو تتمنهااقترِلاا تفا تملااٗت اةااي ترالتت راا  ٌي تمةااقح ت

أمااقتتًي ااقتيخااصت فاا تمٌاا ت ضٖااق لتر هااق ت ض  قلاا تت اتاا تأم ااايتبهااقتملكااّت اِاا  تً اا تتمةااي  لتت² ت32 يااقيىتمةااقحتهقت

ت ح ا ت"يا   ترقح ا ت اِهات"تترِلا تمةاقحتهقت ي تربق ت اا ٔاق تٌهاقْترِلاار تفا ت  ا تو ثا ت لااْو وتت² تت32.. نخؼ ت اؼُ 

تًقػ  تروتتك  تمةقحتهقترِل تو ت  تو ؽت نخؼ ت ات تت  متتكل هقت ت، قك تلت تٌهقْترِل ترماو ر تت² ت122.ث ت لاْو

تراااالاتمااىت خقمةاا تفاا ت  اا ت اةااي تكباا تهللات ه ااق تماو راا ةتر اا خيترلُ ااقشتحياادتتاا تت   اا ت اؼ  ااّتبهااقتم ااقتأب تا اا تخااَ 

ماامتت  ااخق تالاماالْتوتٌقوطااهقتملشاا تتألراايتتةااو  ت اوطاالي تتلوترهااقالاتكليااكتكِاا مقتاِااقالا يت² ت21منزاااكت اااالتتبلااىتمةااقحاكت

ت الِق   تكىتػ  ّتالاُاهقالا1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ  ................................................... اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ 

ااقتآاا  ًت خاا تتياؼلاا تمهااقتتةااو  تأوطااققت ض الٖااقيت ت، قكياا تٓااااٗتٌهااقْتبلااعت  ذ ترقاوةااب تاشاااًت اهِؼاا ترقكابقٌ 

ٖقاليت ضؼ وح تا يهقترخصوصتتص ي ت  اتهيئ ت الق ت ااالتفا تبلاعتمِقػلاكت اتا تي ا تتنزيلاكلتٓ اقت  تبلاعت ضِاقػمت ل

ٖقاليتفااا تتةاااو  ت الِاااق تفااا تمٌااا ت اةااايقَتاااا يهقتبلاااعت ضِاااقػمت اتااا تألاااق يتاشاااق ت اتااا تتلابااارتم ااا وقتت اااويتيخلاااّتاااا يهقتالااا

اا  الاتبمباا تاو ااٍت ت، قكاا تت  مااتتكلاا تٌاااًتىماالْتتبو ت االٗت ضةااؼ ةت  اِقمومياا تاناازقت ضلٕياا تتواشاااًت اةااي ةت اهقتباا ت اٌا

ى بق ت طؼ ت  خق تىملْتالاٌاقوضتمامت ت، قكا تإلي اقبتحايتوفا تٌاا ت ػاق تتًاق ت ت، قكا تتتتحا بتث اىت ضوارت ض بامت ت

بٌ  توم   ت  تيبِىت اح ىتًي قتح بتكت ت، قك تٓ قت يل ضتتكل تت،ها ت ااِياي ت اتا ت ااح بت ااح ىت انهاقثيترقاوةاب تت022

هاقْتت02اةقح ت ي تتأٓثرتمىتذاٗتالات مكت ٓثرتمىتذاٗتًق تتالامو ت ضةالصي تتل ضتكلا ت نخٕ ا تٌو ه تت وت نخؼ ت اؼُ 

هااقْتمااىتحٕ ااتتاااكترؤُاايتومحااىتٓ  لاا تمٌظاايت  تتحاايت مااىت اا ااؤتال حٕ اا تأمصااٌاكترااقاح ىت ٓثاارتم ااقتح بتااكت ت، قكاا تٌو

توبياااا تُو هااااقتب اااا  الات ضلااااٗت ت ااااقصترقاةااااي ت خاااااق توت ت ااااتتٓاقراااا ت الِاااا تو اااا ه اتكليااااكتًظااااقالات اِاااا  ت ت ااااقصتالامااااو ترؼااااَ 

اوػٌااق٘ت ضاو راا تر هااق ت ض  قلاا تو يظااقيتٌااا ت اٌظااقالاتالٌظااقالات اةااقرّتلفاا تمٌاا ت ػااق تًااق ت ت، قكاا تتةااولتبلااعت

توبي تحتصتالتتا خيت نخٕ  تتف ت ضوطوقتم اقتيائبلت  ا تىب الاترؤث ها تمباقاىتً هاق ايتٌاا تت ضو ُمت ضدخ ت وت ات ت حالتهقترؼَ  ٔو

ت تمقايا تفاا تالاُاهاقالاترقإلطاقً تا اا تت،ها ت ااٌااا يت اتا ت احق ابٗتكلاا تٌااًت اٌااو َ  ألرايتمصادخ ت ت، قكاا لتتا تٌهاقْتًااو َ 

ٓ اااقتراااقالاتكلااا تاةاااق ت اةاااي ت اِقتاااا ت ااي اااقنيترراااروْتخقيااا ت ضاللِااا تر هباااقيتى ااااو  تث نهاااقتموحااا لت ماااقترقاوةاااب تالمااااقٓىت

ُو هااقترقااٌااقوضتكلاا ت اااح ىتماامتأ ااخق تىماالْت ضاو راا ةتتبةااي لترلِااقستو اااالتىخاا  تًؤث هتهااقتمِاا  ةتحةاا تمو ُلشااقت

اا تال واارتومٌاا ت اشاا  الاتضلاات122ًت تتاا تتح ياا  عتو   اا ت 222.ٗت اةااي ت ضةاالوتيتت تبٌ  اا تإااىتيااً  اا تلتٓااااٗتت1222بٌ  بٌ 
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اا تُاا  تمحؼاا ت ابناازيىتفاا تماا خيتو بت ااوستًشاااًتالاث هاا تتملِوااا تو اِبلشااقت الِاايتوحتااصت422  ذ تُاا  توتاا ت ُاهااقالاتبلااعتتبٌ 

ٔقماااتتمٌاوحااا تالال رااارتتً ااا تفااا تياااقترت ت، قكااا تٌاااا ترقاوةاااب تاشقتاااكت التحااا تمااامت اللااا ت ماااكتت422الا  ضااا  ت ت ااا تال وااارت ذ ت بٌ 

ٖقميااقيت ضقبياا تاد، قكاا تماامت اللاا تأمهااقتالتتاااو تا ااويتتٕااو ت أخاا  ت ااويتنلؼاايت ضو ًِاا ت ضب تياا تو ااويتنل اايتحةاا ت م

ٖقميقي تٔقًي تاوب الاتو ويتمِان تمقتم  ت  ت ت، قك تف تأم ت تخقر تاايك1تماًو تكل تام

 إٌبئت اٌثبٟٔ ٌٍزئ١ض. ...................................................... زظٓ ثٛػٍٛشٟ 

ٖق ت اِظقتي ترخصوصتى  ض  تنها ترقاتة،ييتومون صت ااحٌايفتو  ٕاىتمةااِبلت  ت ا لتملحـ تًي قتيخصتىح

تيا ت اور ميتكل تملٗت ت، قك تمىتػ يت اورر1

 خ اٌزاثؼخ ٌزئ١ض.إٌبئج ........................................................... اٌش٘زاء دٔجٟ 

 ر اقتًي ااقتألااق تااكت اةااي ت اهقتاا ت احاقنيتالاا ت  تحةااىتروكلوشا  ترخصااوصتالاُاهااقالا يتكاىتػ  ااّتت اِظااقالاتتخاا تآلا ت

ً اا تحب ةاا تااا  تمصاادخ ت ضهق كااقيتااا تيااا تبلاا تتويااالهقتبهااقتر صاادخ ت ض الٖااقيتألمااكتي اا تأ تيح اايت ضلااٍتحٕاا تُظاااقثيت

 الٖااقيتاتةا،يلشقتبةاا،يت نخاو اقيتلبلا تذاااٗتياا ت ا اا وقتر ةاؼ ةت ااحٌاايفتنهاقثيتبلا تذاااٗتياا تاحقااااكتكلا تمصادخ ت ض

ٖقيتي  ت  تيحٕ تً هاقت اِظاقالات وت لكل قتتأ تٌهقْت ابلعتمنهقتمىتا تياًو تواوتكل ت اتة،ييترقاوةب تاهقتٓ صدخ ت ض ال

تاحقاتهقتكل ت اِظقالاتلترقإلطقً تأمهقتنلقنيتمىتبلعت ض قٔيت ب    تب خيت ت، قك 1ت

 :ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ

أ  ضاااا  تاٌقتاااا ةتت ُاهااااقالا ضصااااقبُ تكلاااا تبلاااا تذاااااٗتكاااا ضت اةااااي ت ااااا ت  تمِاااا  ت اهِؼاااا ت ضاللِاااا ترقا    اااا توت

 .الاصو تتًا تت ضصقبُ تربر ققت اةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ىت ت، قك 
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 ِمزر اٌّدٍض اٌدّبػٟ

 00/9103 ػذد
 .أراػٟ ٌفبئذح اٌدّبػخ الزٕبءاٌّظبدلخ ػٍٝ اٌذراطخ ٚ 

ت احقمي لتوخل٘ت ت،لة ت اللهي ت02.2القبي تا ش تأٓاور ت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متت ن،ا مترقا و ةت تا 

 02.21أٓاور تت1. ضهلِ ةتراق   ت

ااا تتوتؼبيِاااقتضِاظااايقيت اِاااقمو ت ااهـي ااا  الهِؼااا ت ضاللِااا تت ضاللاااّترقت، قكاااقيلتوبلااا تب   ااا ت ن،لااا تت4..-3.ُ 

ك ليا تتأ اٌ يوبل ت اد،والات   تك ليا ت ااصاو تت اللنا لتحيادتتلأ  ض  تاٌقت ةت ت، قك ت ُاهقالا ضصقبُ تكل ترقا     توت

ت ااصو تتكل تمقتيل :

 11111111111111111111111111111111111:كظو 1 11111111.2.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:يوتق1ت11.111111111.2.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 111111111111111111111111111111111:كظو 1 11111111111.2..ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 

 :ُٚ٘ اٌظبدح

 مصطفى الشاطر دمحم أمهرسي سعيد بكريم إسماعيل الحريري 

  رشيد فنان الزهراء دنبي دمحم رماش

  عمر فوزي  الزهراء رحمون  حسن بوعلوشي

  11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الت ح تك بتىكظقالات ا  ًظر:. 

  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:1111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

رقا    ا تتكلا تمِا  ت اهِؼا ت ضاللِا تربر اققتأكظاقتكت تخقطا  ىيقبَت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب ماتت

 ٓ قتيل :تأ  ض  تاٌقت ةت ت، قك ت ُاهقالا ضصقبُ تكل توت

  ىو    ابِل : 

 رلتت ر  ٌي ت ان  ترِل تف تملٗت اةي ت 

 1ت² ت0..تتهقمةقح 

 1.. خيٌ تت.1.تحتتك بتت4ت ا   ت الِق لتك ب 

 :خق ذت اةو ت" ض    "1ت ضوُم 

 تكليك:ت  ملك تالِ  1 ض  وقت ض  بتام قً 

  تت ابِل ت احقمي: 

 1رِل تف تملٗت ال بيت   قيى 

 1ت² ت32مةقحتهقت 
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 4.21تحتتك بتت31 ا   ت الِق لتك ب 

 خق ذت اةو ت" ض    "1 ضوُم:ت 

 تكليك:تت  ملك تالِ  1 ض  وقت ض  بتام قً 

 تت اح ابِل ت احق: 

 تخقماا لتت- تخقماا لتٌهياا - ح اا ترقالبااقست"تشاا،ققتحٌيـاا رِلاا تفاا تملااٗتو ثاا تخ ي اا تروااتتساا  ت 

 أح  "

 1ت² تتت32..مةقحتهقت 

 ت.0. خيٌ تت.2.ك بتت: ا   ت الِق لت 

 1 ٔق ي تربق ت اا    ضوُم:تو ؽت نخؼ ت اؼُ 

 :تكليك ت قح تك ومي 1تت ض  وقت ض  بتام قً 

 تت ا  بل  ابِل ت: 

 تًقػ  تروتتك  ترىت ح  ت  "ٓوث تالاب بن  "1رِل تف تملٗتو ث ت لاْو

 1ت² ت122.مةقحتهقت 

 ت.0. خيٌ تت.2. ا   ت الِق ل:تك بت       

 1 ٔق ي تربق ت اا    ضوُم:تو ؽت نخؼ ت اؼُ 

 :تكليك ت قح تك ومي 1تت ض  وقت ض  بتام قً 

 قمة : ابِل ت ت  

 ملٗتكب تهللات ه ق ت1رِل تف ت 

 1ت² تت21حو   تمةقحتهقت 

 ا   ت الِق لتك ب  

 :رلتُ قش1تم خيت ضوُم 

 تكليك:تت  1تو يل ت اؼ  ّ ض  وقت ض  بتام قً 

 

يمت ت  ت ن،ل          ٔقت ت ن،ل تتُو يمتت تتُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتتتتتتت
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 2019:ػبد٠خ دٚرح

 اٌثبٌثخاٌدٍظخ  :ػ١ٍٕخخٍظخ            

 

 

 

ت تضِاظيقيت اـشررت ا   ٍتُ   تت1.11.1.تؼبيِق ت ت341. مظااق تت02 اصقب تراق  اا  تت20ٌا ترتهٌيات02.1يوايو  )

 ضاللّترقت، قكقيلت را مت ن،ل ت ت، ق  تض يه تتق وب متتف تاػق ت ا و ةت القبي تا ش تت41.3.. اِقمو ت ااهـي  تُ  ت

ت احقاح لوت02.2أٓاور ت ت اللهي  ت ت،لة  ت تخل٘ تالاثهر  تيو  ت02.2أٓاور تت.0ضهلِ ة تل ت اةقك  تو اهصٍكل  ت ت قمة 

ت0:42.  ت ت  ت ن،ل ت ت، ق  ت مةقالا( ت تخ   ل تا  قكيي ت اةي  ت تق   تلتحت تتق وب مت تر  قكا  تالارا قكقي رِقك 

  .ورحظو ت اةي تخلي ترل وب ترقلقتم يه تتق وب متتو اةقبةتأكظقالات ن،ل ت ت، ق  

  53.......................: العـــــدد المانونً الذي ٌتكون منه المجلس 

  53.......................:  عـــــدد األعضاء المزاولٌـن مهامهـم 

  09.......................:  عــــدد األعضاء الحــــــــاضــرٌـــــن 

 ٌَم الغادة :

 الصفة العضواسم  الصفة العضو اسم الصفة اسم العضو

 مستشار جماعً. عمر سمح هللا مستشار جماعً. حمٌد جعفر رئٌس المجلس الجماعً اسماعٌل الحرٌري

 مستشار جماعً. مصطفى المتوكل مستشار جماعً عمر فوزي النائب الثانً  للرئٌس حسن بوعلوشً

 مستشار جماعً. دمحم لمٌن مستشار جماعً مصطفى الشاطر النائب الثالث للرئٌس سعٌد بكرٌم

 مستشارة جماعٌة. سعاد أرٌب مستشار جماعً. ابراهٌم الفمٌر كاتب المجلس رشٌد فنان

 بءػؼأ 95............................................... :ػذد األػؼبء اٌّزغ١ج١ٓ ثؼذر. 

 :ٌَم الغادة

 الصفة اسم العضو
 النائب األول للرئٌس دمحم رماش

 النائبة الرابعة للرئٌس الزهراء ذنبً

 النائبة الخامسة للرئٌس اسماء الناصفً

 النائبة السادسة للرئٌس الزهراء رحمون

 النائب السابع للرئٌس دمحم أمهرسً

 نائب كاتب المجلس رشٌد أربٌب

 مستشار جماعً. عبد المادر هرماس

 مستشار جماعً نجٌب األمٌن 

 مستشار جماعً. نجٌب بندار

 مستشار جماعً. اشهبونالحبٌب 

 مستشار جماعً. عبد الحفٌظ اٌت الرامً

 مستشار جماعً. عبد الرحٌم كشول

 مستشارة جماعٌة. عـــائشة الـزٌناتً

 مستشارة جماعٌة. لال الفضة التجانً

 مستشار جماعً. دمحم جبري

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 جهة سوس ماسة
 إللٌم تارودانت

 تارودانت جماعة
 

 ِسؼز ِذاٚالد اٌّدٍض اٌدّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ربرٚدأذ

 2019أوزٛثز  فٟ ئؽبر اٌذٚرح اٌؼبد٠خ ٌشٙز 

 2019 أوزٛثز 21االث١ٕٓ إٌّؼمذح ثزبر٠خ:  ٌثخاٌدٍظخ اٌثب
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 لما  ضش أشغاع ٌزي ال لغة َبولة اعتشاسٔة لد ته الغادة:

ت ت، قكي 1:تم ي ت ضصقترتتتمو ت ا يىت او غ ت-

ت:ت ت  تمصدخ تىن ؼ تالارا قكي توت احِقًي توت ا  قطي 1تتكب ت ضهل ت ضهقماي

ٖقي1تتتأح  ت ا قًو ت- ت:ت ت  تمصدخ ت ا ئو ت ب    توت اِقمومي توت ض ال

ٖقي1تتكب تهللات تخ  لتت- ت:تكىتمصدخ ت ا ئو ت ب    توت اِقمومي توت ض ال

ت اال ررتوت اب ئ 1ت:تكىتتمصدخ تترور ل ت اش ق تت-

م حبقترقاةقبةتىكظقالاتورقتخظو تلقٓ  تاش تتلبي ت ا كوةلتبل تذاٗتتاح  ًااات اةي ت ا ت  تألوق٘ت ت،لة ت احق

تأك ق٘ت ت،لة ت احقاح تمىت ا و ةت القبي تا ش تأٓاور ت ت:ٓ قتيل ت02.2ك ضتمِؽتر ٘و

 ( ِظبء ثمبػخ  االخزّبػبد ثدّبػخ ربرٚدأذ.0:42.) ٚ إٌظف اٌخبِظخػٍٝ اٌظبػخ  .202 أوزٛثز .0االث١ٕـٓ خ: ٌثاٌدٍظخ  اٌثب 

تريمت ت ظ تو اٌو ٓكتبةؼق ت ض يه 1 01.   ا     توت ضصقبُ تكل تتةو  توطلي تمةاول ت َو

 02021م  وقت ضرز مي تر   ت ه تا     تو ضصقبُ تكل ت  41.

 02021 اةه ت ضقاي ت ا     تو ضصقبُ تكل تم  وقتر م  ت اٌقتعت ااِ ي لتر   ت 31.

ت

ت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشار جماعً عبد الحك ٌسري 

 مستشار جماعً. عبد المجٌد الدماغ

 مستشار جماعً. احساندمحم 
 مستشار جماعً الطاهر مودفار

 مستشارة جماعٌة. زٌنب الخٌاطً
 مستشار جماعً دمحم المعتصم

 مستشار جماعً نورالدٌن صادق

 مستشار جماعً جمال بوراس
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 إٌمطخ
 اٌثب١ٔخ ػشزح:

اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ رظ٠ٛخ ٚػؼ١خ ِظزغٍٟ طٛق ث١غ اٌخؼز 

 ٚاٌفٛاوٗ ثظطبذ اٌّذ٠ٕخ.

اات ااا و ةتبلاا ت ٓا ااق٘تاايااهصتكلاا تأمااكتتٌت4..-3. اِااقمو ت ااهـي ا تفا تمةااتهيتٌاااًت اهِؼاا تألاق ت اةااي ت ااا ت  تأ ت

تيؼل ت اهصق تًِؽتف ت ت،لة تىو  1تتلِ تر ىتحظ لً  تأمقترق  ت ت،لةقيتتل اهصق 

قا    ا تو ضصاقبُ تمواِيتا  ت اهِؼ ت ضاللِ تبهاًت ت،لة لتو اتا ت ابّتتؤريلشاقتفا ت ت،لةا ت اةاقرِ توها ت ضاللِا تر

تريمت ت ظ تو اٌو ٓكتبةؼق ت ض يه  ت1كل تتةو  توطلي تمةاول ت َو

تتةاو  توطالي تٌهقْتم  وك تمىت ت ت ظا تو اهحق٘و رقثا ت ت ظ تو اٌو ٓاكتبةاؼق ت ض يها ت ااايىتمةااولو ت اَو

توم  وك تأخ  تمىتى و 1َ تٌا ت اةَو

تفاا تٌاااًت اهِؼاا تربلاا  ْت ت، لياا تورق احظااق تر ياامت ٓ  ٌااقيتو اايقَت اوطاالي لت ااو الاتتهِياايت  اابّتاهااقت اااا  ٘و

لتو ضِواار ت ااااالتتااا تالاتٌااقَتكلياااكتتٌاااوت اتةااو  تكاااىتػ  اااّتُااا   ت ابقكاا تأوت اوطااالي تالارا قكيااا تأوت اوطاالي ت تخقايااا  تاةاااَو

ا تت02الاحال٘ت ضئُاتتراقضورت  تا ا ت ت،شا تىخا  تماىت ض يها لتوها تما خيتو بت اوسلتُو ا تال وار(تفا ت ماـاق تتحو ايت اةاَو بٌ 

ت ت ظااا ت و اٌو ٓاااكتر ااا خيتو بت ااابّتال  لااا تربحااا  ت اااا و  يتأ تو ًاااّترقإلر اااققتكلااا ت ُاهاااقالاترِلااا تأ طاااي تإلُقمااا ت اااَو

ت وسلتو ضِ  تموروبتو اتة،ييتٓاا1ٗ

ااّلتًاالت رتهااقبتماامتورااوبت اااهصلتًِاا تُ هااقت كهاا مقتيااهصت اِااقمو تكلاا تأمااكتالتيااا ت ُاهااقالاتى ضتاالتبلاا ت لااق ةتا اا ت ضً 

توملت ٔقاةَو تك ت اِ  1رقُاهقالا يتوأل مقتا  تم  وك تمىت ض  ًّت ات ت ته اتكل هقتف تم  وك تمىت ا و  يت اةقرِ ت

تو هِو ترقُاهقالاتأ  ض  تإلح  تتم    تو ُاهقالاتأ  ض  تإلح  تتمةت ٌىت ُ هقترقُاهقالاتى  ض  تمىتأريتاُقم ت َو

ت ت، يم1 توالتيور تُقمو تي همتذاٗلتًقاِقمو تًَو

 إٌبئت اٌثبٌث ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ..............................................................  طؼ١ذ ثىز٠ُ

تةت ق و لت تخظو ت إ   1لٕ  ت اةي ت ا ت  لت اةي ت ابقلقلتىختتو خوةت ض

تػا  تػ حاكت خاو  لتٌاوتضاقذ ت اهِان ت اِ ت بّتاهقتتا   ستٌااًت اهِؼا لتًلها تمهقُ اتهقتإلُاهاقالاتى  ضا  لتٔاق تأ٘و

ت ت ُاهااقالا يتى  ضاا  توإااىت خااوةتُااقاو تالتراا تمااىتتلياار ت ضاا  بتام ااقً  ااق تًِاا تٓهااقتمتهااقُيتحاا٘و ومااقتهاا ت ض ااق بمت ضاا  بتام قٌ 

ٔقمت1كل هقتو ا اييت اًتمىترر ت ض  خليت ات ت ٔق لتٌو تٌوتملل ترق ت اا 

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

ت1ت4بٌ  قتض ةتت02اذ تً ِور ت اتةو  تٌوت تألش لتٌا تٌوتُ   ت حال٘ت ضلٗت ت، ق  ت ضُئ
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ت اةي ت ض  لر توكل ت اكتو خبكتأر لر 1ميحرلا نمحرلا هللا مسبلتو اصلةتو اةل تكل ت

تمورااااكتا اااا تمئ ةاااا ت ن،لاااا تو احااااقنيتمورااااكتا اااا ت أوبتفاااا ت اب  ياااا تأ تأتورااااكتفاااا تمهقُ اااا ت ضوطااااوقتكلاااا تمحااااو  ىلتى٘و

 اةلؼ ت نخلي ت ض حل تف ت اةي ت ابقلقتو لؼ تو   ةت ا  خلي ترصٌتهقت لؼ ت اويقي لتف تاػاق تماقبلا تُقموميا تومةاؼ   ت

توييقه ت اِ    ي1إلب  ذت ت اهِؽتو اا  ٘و

أواللتٌااااًت اهِؼااا ترقاوةاااب تاهاااقتمتةااال شقتوالتمااااًو تكلااا تأيااا توثيِااا تذ يتيااال ترقضوطاااوقتوااااوتو ُااا تو حااا ةت اتااا تتخبرماااقت

ٔقال يا تمااىت اقرِقتهقتو ضوطاوقتمةاا،يتفا ت نخقطا ترصاايو ت حا قريا تأٓثارتمااىتٌقتاكلتي اا ت لتااا تمتةال شقت روطالي ت اةاَو

ت اِقمو تٔيت اوثقتّتذ يت اصل تر وطوقت ضهقُ  1أ تياًو تا  ت ض تةت ق  ىتوأ تتو قتكل ه تٓ قتيِ٘و

تىك ااااق٘تي اااا تأ تيتةاااال ت امهااااقتفاااا تٌاااااًت ت،لةاااا لتوػبِااااقتالِااااقمو ت اااااالتيااااهصتكلاااا تأ تٔاااايت اااااهِؽت ض  راااا تفاااا تراااا ٘و

ق ذت ت،لةااا لتوخاااق ذت ػاااق ت ضةت اااق و تٔااايت اوثاااقتّتذ يت اصااال تبهاااقتبلااا تأ تياااا تتااا  واشقتفااا تاػاااق ت اظاااو رؽت ااهـي يااا تخااا

ت اا  و  تبل تالا ال لتً ىتحِيتأ تأتةل ت اوثيِ توأ تأب  شقتوأ تأه الاتت خل توأ تأحظ تأوالتأحظ 1

تتت،االاتمىتأ ضتتور تبةؼق ت ض يه لتمِايت ثقميقلت ضوطوقت االتمحىترص بًلتٌوت حال٘لترقضٌشو ت اِقمونيلتمُئ

ترق ت ت     تاا هقتم  وك تمىتت ق ت َو ا ت اةَو مت ا  بملتٌو لت اايىتمِلو تمىتتقضِليتف تم حل ت قرِ لتًشا تٌوت ضُو

ا اا تحاا وبت ادخـاا لت كابااق  تا اا تأ ت اِاا   ت اااالتيهـ ااكتو حاا لتو ت،ااٌو ت اِااقمونيتااا تياوراارتا اا تحاا وبت ادخـاا لتًشااا تملهااقًتأ ت

تٌااو  ةتوت تأ اابو  تٓةااَو تىحاا تو ت  اا  (لتٌااوت ااَو تتق وب مااتت اِاا ي ت  ااَو ااتت ااَو  ضهقبهاا توهرٌر ااقلتًيااكت حااال٘تمُئ

ٔقٓر لتاللته تا ةتت قتأوتتصويٌشقتأوت ًور ضتأمكتكبق ةتكىتب ضلٗتك وميتال ضت لل توأ تيئبلتال ورت ض بملتا  ترقكابقٌ 

ت إبرااااارت راااااق ت ترهاااااق ت ت،اااااقممت ااااااالتيولاااااخكت اِااااا   ت ت،باااااقثيلتاذ تمحاااااىتنلابااااارتأ تتضاااااخيقيتماااااقست اةاااااَو ٔقٓر تٓةاااااَو رااااا 

تحقايق1ت ت    (ت اال ٖقمكت اةرْر تأيباتم

ماااااقتٌاااااوتمؼااااا و لتأ تماااااقت لااااااويتكلياااااكت ن،لااااا توالا اااااا      تُقت ااااا لتٌاااااوتماااااقتي ااااا تالالااااااوق٘تكلياااااكتمااااامتىشااااا قصت

ااوت ااتتال لااٗت ال ااوميترااقضبلىتىبنااىتٌو اا لتو وراا تملااٍتت02ب  ٌاا توااا  تت4 ضاو راا يىترلةااؼق تحقايااقلتألتالاحااال٘ت ضُئ بٌ 

 اتااا ت  اااتهٌاٌقت ن،لااا تفااا تاػاااق تالا اااا      ت ب   ااا لتفااا ت اااااا ٓ تمااامت ضلهيااار تراااقألم تتب خااايت ت، قكااا تياظااا ىتٔااايت ض  حاااي

ااتتوراار ت ض يهاا لتأ ااو  ت تىحاا توأ تي  اامتراار ت ااؼق ت ض يهاا تفاا ت ت ااقًتت قآو تر ياا ت اا ه اتٓةااَو لترااؤ ت ااَو ب خاايت اةااَو

ير تحظاا  ر لتً ااىت ت ؼا ت ت، لاا تراق ت ت  اا  توأوالبترهوماا لتوأ تتِةا ت ض يهاا تراار ت اُو تاد، لاا لتًةااَو ؤت اـااىتأمااكت اَو

تمخقاٌاا توتلامااكتمِومااقيت ااكتطااو رؼكتو  ٕااىتالةااي ت ابقلااقتأ تملؼاايتتوطاايحقتفاا ت ضوطاوقتاذ تتؼلاا تىماا تذاااٗلتً ةااقػً 

ت ت ااِةاايؽلتاشااا تالتي ٕااىتأ تنةااِؽتموطااوكقتياللااّتبةااَو ت ت، لاا تو ااَو تراار ت ااَو ٓحراارةلتو ن،ااق٘تالتمةاا اتاةاا بت اٌااَ 

أبكااوتفا تٌااا تالارا ااققتا اا ت نخقًـاا تكلا تمٌاا ت ضبلااىت تخااق  توأ تمحةاا تفا ترلةاا تأخاا  تأل ت ضوطااوقتااا  تتمشيٖايلتاااا تًؤمااق

ماللِااااقتبهااااقلتًلهاااا مقتمااااًو تلاااا وغتومِومااااقيت حاااا  تت اتاااا تهاااا ت خصاااا تو   ةت ا  خلياااا توهاااا تملااااٍتي شاااااتو حااااق٘تكلاااا تو   ةت

 تيا خيتفا ت ضهقًةا لتٓا تي ٕاىتأ تتلوارضتمهؼِا تم ا قت ا  خلي تو حق٘تكل تو   ةت اا ق ةتوأ تيحاق٘تكلا تت،ها تمحليا توأ

لتومصخومقت ت ت، ل تاالتأمهقتا تما ٕىتمىتت   ً  تر حقذ تهق1تًِ ت بّتاهقتأ تُ هقترخؼو يتف ت َو  الر تكل تان قالات اةَو

تمقتمة صترقالوريقيلتوإىتف تاػق تٌي ها ت اا اق ت ا تًيكلتًلىتيئذ تاهقتف تاػق لتاىتأُ٘و ٕباق تتكلا تمةااو ترقراهق ت ا خ٘و
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ااق توفاا ت ااا   ت ابيظااقالالتواااىتيائذ تربن ااقالاتًاا وقتأخاا  لتًقت ظاا تتخاا ذتمبقلاا ةتمااىتتق وب مااتت ت ت ظاا تو اٌو ٓااكتفاا ت مٔا  اَو

ااق تا اا  تهقتواكااقبةتريلشااقتراق وب مااتلتااا  تألمااكتأماا ت ااشيلتًلااوتٔااق تٓااااٗتاِقمااتت اةاالؼ ت ااق لتوت ق مااقتياااٌبو تإلمٔا ا اا ت مٔا

تش  الاتو او ُمتش  الات خ 1ر همتموقب ةت ت ص ت اٌو  تٓكتتق وب متلتوإىت اظو رؽت اِقمومي ت ضهـ  تاو َو

ت رقماا ت خاا تًي ااقتيخااصتٌااا ت ضوطااوقلتو كابااق  تا اا تأ تٌهااقْتأماا   لتتصااقمي تأواياا توب   اا تمقاياا تو هباا تت ااق ت ااَو

ااا ت ُوااار تكلااا ه ت ن،لااا ت ماااا ْتخياااق   لتاماااقتأ تياٖلٌاااو تٌااا تأمٌةاااش ترقابهاااقالات وتٕاااو تحينهاااقت ااٖلٌااا تأُااايلتاةاااؼق تالبهاااقالالتُو

هياااقتومل ق  اااقلتواماااقتأ تتاٖلاااٍت ال ااا   ترقابهاااقالاتوكهااا ٌقت ورؼبيلااا ت تخاااق٘تربلااا  يت اةااالؼقيت ن اصااا تو ت، قكااا لتتِهياااقتًو

 اااإو ت ااٖلٌااا تأهلااا لتًل اااقت ُاضااا صتو ُااامت تخاااق٘تفااا تم حلااا تمليهااا تأ تياٖلاااٍت اا اااق ترقابهاااقالالتاشاااا تمااا كوتا ااا تتؤريااايتٌااااًت

تت  اهِؼ لتًل  تٌهقْتب تىم تف تخقم تالاحال٘ت ضُئ ٔقمتت ضةقح تأٓبرترٕحررتماىت4 قتال اج،ق٘لتواهوْر ت4ب  ٌ لتواذ ت

ااا لت ب  ٌاا لتي ٕااىتأ تمِواار تكلاا ت خااوةتوكلاا ت اةااي ت ابقلااقتاراا  الاتملقيهاا تال ٖااق لترِلاا ترو  ًياا تمليهاا لتحاا وبٌقتٓااا تٓو

ٔقمل تأ تال  تموؼقةترقاامٗلتٌيتتةاويت

 اا تتؤرياايت اهِؼا توكِاا ترلةاا تخقياا ت وةااوبؽتً هااقتٔاايت اِظااقيقت ضاللِا تبهااا ت ضوطااوقلتماا  ًمتاشاا تماا كوتأوالتلتا

تكىت ضصدخ ت القم تاد، قك لتوم  ًمتكىتمصدخ ت اٌئ ت ضلهي تبها ت ضوطوق1

الاحااال٘تثقميااقلت ااوؼياا ت اِقمومياا تاااا رررت اللُاا ت ت،بقتياا تماامتٌاائالالات اا ااق لتملا اا تً هااقت اِاا   ت ت،بااقثيتًي ااقتيخااصت

 ضوُتتال لٗت ال وميلتٌهقْتويواليتأب الاتُ ي  لتي ٕههقتمىتخلاشقتت حتةق ت اِي  ت ات تتلقب٘تماقتٔاقمو تيئبوماكت اقرِقت

ماامتىب الات تخااق  لتًاابذ تٔااقمو ترااقٌا ىتالبهااقالالتًةااهاٌ تملشاا تفاا تٌااا تالات ااقًلتخااق ذتٌاااًت ضهـوماا لت اايٕو تٌهااقْتمااوقتمااىت

ي ت أيهاقلتًشا ت اي  و تًياكتيالورقيتفا ت ااهٌياالتومحاىت اه  تًياكتم اقٔيلتألمهاقت رؼهاقترار ت جخقيتاش لتألمهقت اه ل تكلا

تأوتمِلااااكتأ تت02أماااا  ىتفاااا ت ااِاااا ي تمااااقتراااار ت تٌهااااقْت اااااالتتلامااااكتُاااا    يلتًقاِااااقمو تيااااهصتإلحاااا  تت ااااَو اااا تٌهااااقتو اةااااَو بٌ 

تًيااكتر ااٌو ت اِاا   لتً ااٌو ت اِاا   تمةااا  تمااىت ااا تٌااوت ااورااكت اااالتمةاصاا  تُاا   لتالتكلُاا تضااقتيااا  ٘و ياايو ت اهِؼاا لتٌو

أكؼياكتالةي ت ابقلقلتكه مقتيخالاٍتمظا و ت اهِؼا تمامتمةاخلصاقيتومةااوا قيت اِا   ت ضاخاالتًشاا تملهاقًتأ ت اِا   ت

ترقػي1

اااتتورااااقاح ىت اةاااقرّلتوتااا رررتذاااااٗت ٌااااًتهااا تماااا  خلاهقتومت اااادترقنخقًـااا تكلاااا ت اوطااالي ت اِ ي ااا تفاااا تالاحاااال٘ت ضُئ

اىتالاق ةتمةؼ  قت ارا  الا  يتلاٖلي (لتواذ ت ُاضا صتىما تالا ت اق ةتو كقما تكلا ت  اصا   ت اِا   تفا تٌاا ت ت،قما لتًاهحىتٌ 

 ن،لا تو ٌااىتالااق ةت اةاالؼقيتفا تٌااا ت ابااق لتوماا كوتا اا تتؤريايت اهِؼاا تا اا تبو ةتالحِاا تاتهيئتهاقتماامتحظااو تٔاايت ن اصاار لت

رقال قااا لتمصاادخ ت ت، قكااقيت نخلياا لتومحااىتتِهيااقترااقٌاو تتوفاا ت ت،قماا ت اِااقمونيتماامت اةاالؼقيت نخلياا تو ت،شاا ت ن اصاا 

تضهاتر يمت ضلؼيقيت ات تماًو تكل هق1

 

 

 



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

147 

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

اااااًت ااااا و ةتطاااا تتم  وكاااا تمااااىتمِااااؽت تملقت،تهااااقلتٌو أ  اااا تأ ت لااااررتا اااا تأ تٌااااا تم ااااٖيتمااااىتراااار ت ض ااااقٔيت اتاااا تمحااااق٘و

ٔقضةاااٌي و تمااىت ت اتةااو  لت ترهااق ت ت،ااقممتأوت ااَو ت ت ظاا تتو اٌو ٓااكلتٓ ااقتٔااق ت ااَو ةااَو  الِااق  يت اٌلحياا ترلةااؼق تٓو

ت اة 1ٗ

محاىتفا تاػاق تتةاو  ت ض الٖاقيت ت، قكيا ت ت قيا تو القماا لتو اتا ت ت اٖيتما  خييتاطاقًي تاد، قكا تو اتا تاو ااٍت

اٌي يىلتمحاااىتكلاااا تكلااا ترقاوطاااالي تمهااااتمااا ةتااااا تتةاااو توطااااليتهقلتومحاااىتنةاااررتفاااا تٌاااا ت ػااااق تورق احظاااق تر لياااقيتو ضةاااا

يتذاٗتف تاػق ت اظو رؽت اِقمومي تومحىتم ته و ت الارا قكي تت، يمت ضةاولر ت و الاتال لٗت ت قصتأوت الق ت ت، ق  لتٔو

ٔق 1 ٖقيت ت، قكي تمىت لتػ يت تف تٌا ت ػق لتًلتي ٕههقت اةٕويتكىت  اول٘ت ض ال

تٌااا ت ضوطااوت تو ااحااقو تحاا٘و قلتكِاا مقت را قكااقيتماامت ت، لياا توماامت ضةاااٌي يىلتوحاا بمقتفاا تٌااا تًٌاايتاػااق ت ات ااقْ 

موار(لتت03×تب  ٌا تت4بٌ  اقت ت00ب  ٌا تو ايٕو ت ضبلاىت اياوميتٌاوتت4بٌ  لتواذ تأ بت تي ٕههاقت الاوبةتا ا تمبلاىتت02 ػق تمبلىت

اوتياوتت0.12 تأ ابو  لتٌو تيوماقتو حا  تًِاؽتلًشاوت اَو  تىحا لتوماىتخاقاٍتذااٗتبٌ  تلش  قلتف تٌاًت تخقاا ت ايِق ت اةاَو

تُقت اااق1تمحاااىتنللااا توطاااليته ت  ااتا تمصاااقب ةت اااللاكلتإاااىت او ُااامتكٕااا تذاااٗتت قماااقتًٖل اااقتذٌباااتتا ااا تٌهاااقْت ااا  ت اةاااَو

اامتوالت ابوياا ت ااحاياا توالت اااا رررتمهق اابر لتاااىتمٖلااٍت اهااقستأٓثاارتمااىت  اااؼقكته تٓ ااقتالتي ٕههااقتأ ت الارا قكياا لتوإااىتالت ضُو

تأ اا ترااؤ تٌااا ت ااَو تبو تورااوبتتةااو  1توتمِاا٘و اا تأيظااقتهراارت  طاار توالتيِبلااو تٌاااًت اوطاالي تورااؤ تمةاااولو ت اةااَو بو  لتٌو

بلاا تالارا ااققتملشاا تتاا تالاتٌااقَتفاا تٌااا ت ػااق لتًقت ؼااؤتااا  تخؼااؤٌ توإااىتخؼااؤتمااىتياا ر تىماا لتًي اا تأ تياحااقو و تملشاا ت

اا تبلاا تت02وأ تيحلااو تٌااا ت ض ااٖي1تو تخ اا تلتتاا ت ااوياايتا اا تمبلااىت  ااٌااقوضتملشاا لتًاالتطاا  توالتطاا   لتاشااا تًااقاِ   تبٌ 

اوتُا   تت4بٌ  تاٖيتت02 االتت ت تخقذًتٌوت ٔقألالاق تماحلتٔاق ترقااوةايّتمامت ضقايا لتٌو ألش لتكل ته   تراق  تُا    يتالاحاال٘ت

ااائالالات اا اااق تمةااااولو تو ت ؼاااؤتاااا  تخؼاااؤٌ ترااايتراااقالٕ  ٌااا تتياااقت لتوراااقالاتٓحااايتاشااااًت اوطااالي ت ضللِااا لتً هاااات اااهر تٌو

ٔقماتت او الاتكاىتػ  اّتالاُاهاقالات ت اِبقذتماحلت ااالتأ  بت اتةاو  ترؤيا تػ  ِا ت يؼلبو تتةو  ت اوطلي لتوأمقست خ و تٓؼقَ 

تأوت إ  الا1

ٔقماااتت اااالوبتراااقاهٌمتكلااا ت اةاااقٓه توكلااا ت محاااىتأماااق تأمااالْتر قكيااا ت اتااا تتظااايمتأماااو ٘تػقتلااا تكلااا ت ت، قكااا تو اتااا ت

تيقيت ااحاي تو ضقالاتوم  وك تمىتىمو ت ات تتلقنيتمنهق1 ااه ي ت القم تال  يه تر قتً هقت ابو

قتو اا  ترا و  يلتوأخا  ت ااحق٘تكلا ت نخٕ ا لت ٓ قتت تالارا ققترقنخقميتف تٌا ت ػق لتًشهاقْتأماو تأخاايتمةاقٌ 

ٖقيت ت، قكي تومحىتمةئواو تو اةقٓه تًوطتتاهقتٌا تىم 1 تًهحىتمةاؤمهو تكل ت ض ال

اا تضاا ةتت02ً ِواار ت لت اااالتما نااصتاااكتالا بٌااق توما نااصتأ تمااًو تاااكتت4بٌ  ألااش تٌااوتأطاالٍت ي ااق ترقاوةااب تاشااا ت اةااَو

تواتةاااو  ت اوطااالي لتأماااقت ت00ب  ٌااا تً ااا ت ااااٖلٍت اااااقر تت4 ابويااا ت ااحايااا لتومحاااىتآلا ترصااا بتاكااا  بتياااٌِ تاتهيئااا ت اةاااَو

تال اخلصلتًب تمقت ا ًمتأوت خلالا1بٌ  تيوميقلتو اِقرعت ت، ق  ت يِو تر واليتيومي تف ت اةَو
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 ِظزشبرح خّبػ١خ  ...............................................................  طؼبد أر٠ت

 ااااؤٓو تمِاظااااب توإااااىت ااااؤر أتمااااىتحياااادت ما ااااصت ااااا ت  لتأواللتمهؼااااّت"خلااااصتأوتٌااااا"تٌااااوتمهؼااااّتالتيليااااّتر ئ ةاااا ت

ت ن،ل 1

ت ت ظاا لتًشاااا ت تىك ااق٘توأ  تتةااو  توطااالي ت ااَو تاد ظاا لتوكهاا مقتأمـااا تت،اا ٘و أكاِاا تكهاا مقتماحاا تتكاااىت ااَو

اااّتته اااولتالت ي ٕاااىتأ تي اااقب٘تًياااكت ثهاااق لتورؼبيلااا ت تخاااق٘تكهااا مقتماحااا تتكاااىتتةاااو  توطااالياكتتاااا  خيتًياااكت إحرااارتماااىتمً 

يااٍتتاا تتح ياا تٌااا ت ضبلااى تًقاِي اا ت ضقاياا تت02ىلاايقالالتمنهااقتمِومااقيت الاا ضتو اؼلاا لتًشاايتهاا تحقطاا ةتفاا تمبلااىت بٌ  ااق تٓو

وأماااقتمو ػهااا توأتحااا تتٓ و ػهااا لتًلهااا مقتأتحااا تتكاااىتتاولااايقالاتتاااؤتيتػبِاااقتضلاااقيررتمحااا بةلتورقاوةاااب ت ااا توأماااقتاةاااتترااااقر ة

ت ت ظاا لتيحظاا نيلتأوال:تمِومااقيت الاا ضتو اؼلاا لتثقميااق:ت ايااقيت اتةااو ّلتثقاحااق:ت ضهقًةاا لت تةااو  توطاالي تمةاااول ت ااَو

اااتتم اااقٔيترااار تت02ًشااايتيحظااا ت ااهاااقً تفااا ت ااا تٓ اااقتحااا تتفااا تأ اااو َتأخااا  لتوااااىتأكاااوبتاوطااالي تتلاااٗتى اااو َت اتااا تكً  بٌ 

لاااااا ت خاااااااليتت ااااااق ته تورظااااااقثلش لت  بلااااااق:تى طااااااي لتخقمةااااااق:ت اـاااااا ويت اصااااااخي ت اتاااااا تي اااااا تأ تتٕااااااو لت قب ااااااق:ت ابقكاااااا تك

الانةااايقري تفااا ت اةاااررلت اااقبلق:ت اهـاااق ت ااااا رررللتثااا تتاااؤتيتفااا تىخرااارتتؤبيااا ت او رباااقيلتٌااايتٔااايتٌااااًت اـااا ويتمااااًو ةتفااا تٌااااًت

اايترؤمهاقتمؼقااا تبهااًتىمااو تٔلشاقتفاا توثيِا لتتباار ت اهِؼا  تاذ تٔاق تىماا تٓاااٗتًؤمااقتأكاوبتضااقتُقااكت ميلاا ت اةاي  تمصاؼٌىت ضأو

اااقتورظاا و تهقلتً اا تمةاااقتيتت02اهااقت ااا توكلاا تماااقذ تتاا ترهااقالاتمبلاااىت تٔاايتٌاااًتىلااايقالاتبلـ تهااقتوكلاا تٓبٌر بٌ  ااقلتأمااقتأ تمخوااا٘ز

التمةااؼيمتأ تيِا  تاهاقتبٌ  قلتوماىتٌاوتٌاا ت ت برارت نخق ابقتيت اات02ط و   لتاذ تا تتاحِّلتًٕيٍتت ت ااوييتا  تمبلىت

تبٌ  تاشاًت ت  مقيتٔلشقلتمظقً تبلظشقتكل تبلع1ت02ُي  ت ت

 ِظزشبر خّبػٟ   ......................................................  ِظطفٝ اٌّزٛوً

اااتتال لاااٗت ال اااوميلتيبااا أتر يبقرااا :ت"ت43 اٌصااايت يحااا بت ااال ت ا  ااا تماااىت اِااا   ت ت،باااقثيتياحااا تتكاااىتالاحاااال٘ت ضُئ

ااقتألها  ض ت ق  ا تأوتياهقكي تأوتمشهيا تكاىتٔايتموارتم بامتاٖايت بامت اه تأوتت ضٌ وضتكل تلاويتىمالْت ت، قكيا ت القما تمُئ

ًي اااقتيخاااصتكااا ضت ابظاااقثمتت11143"لتاذ تتظاااقيتفااا ت ضاااقبةترااااالاتمهاااكلترقكاباااق ت ضةاااقح ت ض اااووا تكاااىت ضلاااٗت ت، اااق  ت الاااق 

ت ت ظااااا تو اٌو ٓاااااكتبةااااؼق ت ض يهااااا لت  اةاااااقرّلتتب  ٌااااا تال وااااارت ض باااامتا بااااامت اااااه لتو اااااوبِىتكلاااا تمٌااااا ت ضبلاااااىت4و اةاااالمتبةاااااَو

لتو نخقطااا تر ئ ةااا ت ت، قكااا تت اااش تكلااا ت ّت ضلهيااار تراااقألم تلت ااااايىتكبااارو تكاااىت  اااال  بٌ تابهاااقالات اةاااَو ًبقاا اااقبةت ااانٌر

لت43ذاٗلتاااٗتم كوتم ةتأخ  تف تكلُ ترقا يبقر تىو  ت ات تأل يتاا هاقترقاهِؼا توماؼلباقيتاب  رشاقلتومِوار تفا ت اٌصايت

ٖق٘تت4 تال وارتم بامتضا ةتب  ٌات4بٌ  ترايتت02أالتمظمتمبلىت ألاش لتبهاا ت اوبِيت ااح ىتفا ت  ااؼقك ت ضةااولر لتو اؤكؼيت لا

ٖق٘ت ضؼااا و تار اااقالتفااا ت اااا و ةتالاُاصاااقبي لتأ ت اٌئااا ت اصاااو  تو ضاو اااؼ تماااىت ا ااال ت ضو بااايت  ااااالتمااا  ًمتكهاااكلتًقإللااا

مح ا تٌااًت اؼبِاقيت اصاو  تو ضاو اؼ تتمحٕوم ترقاظ  ت تورقاا اقب يتورقنخ وُاقيتوالترا تاشاقتماىت  ااخ  رشقلتًابذ تاا 

ٔقماتتفاا ت اه ت لتااااٗتي اا ت%42لتراايتتا ٌو يتروةااب ت02.2 اهِمتًي ااقتيِامتآلا تًيااكتابهاق لتًقاِاا  ةت ا ا  تي تااا تتلا تٓ ااقت

تح قي تٔيتمىتيظ ىت ا و ةتالاُاصقبي تب خيت ض يه 1

ت،ااااقتلر ت اااااايىتمةاااااحييتا  اااااته تأوتًااااهحىتماحاااا تتكااااىتُؼااااققتمشاااا بترقالماااا ثق تو اإٌااااٗلتوأٓباااارتؿااااقٌ ةتهاااا ت ابقكاااا ت 

لتاشا تم ًمترقالحاٌقؾتر بلىت ٖقث و توبةاحييت اِاق٘تملش تف ت ا و  قتاظ ق تتهـي ت ضلٗت الق توهرًر ت4طبؼش لتًش تيا
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ا تااىتيظايٍتألتشا  الاتاد، قكا لتام اقتت02ألاش لتٓ اقتأ تمبلاىتت4ب  ٌ تف تاػق تتةو  ت اوطلي لتيئب تراالاتمنهقتكل تٔايت بٌ 

تقٌيتٌاًت اٌئ ت ضاظ  ةتأيل1  حِيتٔ

 إٌبئت اٌثبٟٔ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   .......................................................  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

تلٕ  ت اةي ت ا ت  لت اةي ت ابقلقلتاخو نيتأخو تيت ضةت ق  ىلت تخظو ت إ   1

تاا هاقتوأخااٌقت ٔقماتترار ت ااهِؽت اتا تتؼاَ  م  خلت ت إو تبةيؼ تر  لتً هااتأ تتةال ت ن،لا ت تخاق  تمةائواياكلت

بيتذاٗتالر تمىت ااآررترقاوطالي لتًقاٖايتمللا ت تى بو  لتوه تٓبررةتر  لتُو شقتٌا ت اةَو ٖقاليت ات تملً  رقالكابق لت ل

مت تخق  تف ت ه ت تت تتحو لكتا  ت ضُو لت ه تأمكتا تيا تال  ٓهقت ما ْتف تتح ي ت ضٖاق لتوك اهقتحيخياقيت0221رؤ تٌا ت اةَو

لتوياا  ت اةااي تكباا تهللاتأ لتومحااىتآلا تماوياايتݣ اةااَو اامتإلُقماا ت اةااَو ااوتأحاا تمةت ااق  ٕ تبلاا  تياالحي ت ضُو ظاايعتٌو

لتٌا تمىترش 1 ٖقيقيتمىتت ق ت اةَو تب 

ٖق ت خ تًيكت ٖق٘تر  ٖق تًيكتال ٔق ت تخق٘لتر ٘تم يٌ قت ترالٗت اؼ  ِ ت ات تت تبهقلتٓو مىترش تثقمي لتت تتحو يت اةَو

ٖقاليتأخاا  لتوآلا تمتةااقالا٘لتضااقذ تااا تتااا ت لتو اا لهقتمِورحااقيتفاا ت ااه ت02.2ا اا تت0221تةااو  تمةااؤا تالا اخليااقيتمهاااتالاا

اااااوتماااااقتُاااااق تراااااكت ن،لااااا ت تخاااااق  ترقااوةااااايّتمااااامت0220أوتت0221 لتًل اااااقذ تاااااا تتنااااا٘ز تًقضصااااادخ تتِاضااااا  تتةاااااو  تٌاااااا ت ضلاااااٍلتٌو

ٔقماتتٌااًت او ربااقيلتومبلا ا تماقتٌااوتت02ىت ت، لياقيلتملنا تتةاو  ت ضلااٍتو  ااخلصت او رباقيتاٌقتا ةت ت، قكاا تٓيٌ اقت بٌ 

لتػ  تم  وك ت االتمِور تُقريتالهِقشلتو ن،ل ت تخق  تمىتخل٘ت ااو ييتممت ت، ليقيتأوتممت اةقٓه ت ات تت تقبت اةَو

لتحاو   ت تاتهيئا ت اةاَو ق تربرم  ت كا قبتمش تر  تٓ ؼ تأ٘و ت اوررتماعلتُو ٖقاليتالةَو ا لتو اصاٌِ تت1مىت ل مليار تبٌ 

تآلا تف تػو ت م ق 1

ٖقاليتأخا  لتورٌظايت خلي تىم ترؤ تر يمت ضلٌقيت القاِ ت ضاللِ ترقضق٘ت الق لتي  تأ تتةو تبلي  تكىت لتال

ت1 ٖقاليلتو اا خيت تخق  تم  يت ااؼشررت اةقتيلت اابليؽتو اإةي ترقاًا تٌاًت اصٌِ ت  ا تحيتم  وك تمىت ل

 إٌبئت اٌثبٌث ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ..............................................................  طؼ١ذ ثىز٠ُ

تلتلٕ  ت اةي ت ا ت  1ميحرلا نمحرلا هللا مسب

لتملنا تأ تٌهاقْتوطالي تي ا تتةاو تهقت  اهِؼ ت ات تمهاقُيتآلا لتها تمِؼا ت اتةاو  لتتةاو  توطالي تمةااول ت اةاَو

متااصتوتٓيااٍ تٌاااًتأمااو تي ٕااىتأللتأحاا تأ تيبحاادتً هااقلتًاالتي ٕااىت اةاإو تكااىتوطاالي تمخالاا لتمااقتي اا تتةااو اكتنةااو كتوالت

هااقتر يلااقتتةااو  توطاالي تمةاااول ت ضلااٗتاتاا صتفاا توطاالي تمةاااول ت ضلااٗت ت، ااق  ت وت ال ااوميلتًشاااًتمئرلااكلتي اا تكلي

تكااىتشاا صتفاا توطاالي تهراارتُقمومياا تأمااكتفاا تالانهيااق لتٌااوتٓااااٗت مصاادخ ت ن،لاا توت ضااو ػىتكلاا تحاا ت ااو الالتالتي ٕااىت اِاا٘و

تبةا تٌاًت اوطلي 1

رقاالو ظقيلتأوتى  ض  ت ضةاول تمىتػ يت اوررلتأماقتمامتي  تتةو  تأ  ض  ت ت، قك لت و الات ات تيؼقا ت  خقبهقت

تًل ااقتنلِاا تىمااو لتيتت02تةااو  ت ضلااٍتومقب مااتت ت، لياا تو ًِااتتكلاا تمبلااىت اا لتًشاااًتأ ااشيت اؼااَ  اا تٌااوتُاا   تت02بٌ  بٌ 

تتال لٗت ال ومي1 تمل ويتالحال٘ت ضُئ
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 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

ه توتاا خلته لتٌاااًتىمااو تيحٕ شااقت اِااقمو توالتم ااق٘تً هااقتالرتهااقبلتٔااقحال٘ت ضلااٗت الااق تألاإ ت خااوةتكلاا تملحـااقت

تو حال٘ت ضلٗت ت قصتو اِ   ت ت،بقثيلتً  تيحٕ شقتُقمو تمظبوغتوألتخليتًيكتمل طهقتال حق ب تو نخقٓ  1

تأٓثرتمىتػقُته تمـ  تاـا  وًش تالارا قكيا لتٓ اقتنللا ت ايقَتومحىت رته مقتف تٌا ت ػق تٔيتالتمٖلٍتمةاول ت اةَو

ٔق ت ت ملتواللل تًقالُور  تى٘و لتًشاوتت12 خايق تٌا ت ضُو بٌ  قتٓةقح ت اهخل تر هاق ت ت،اقمم1تاالتأمهاقتنلا يتوطالي ت اةاَو

ترؤمكتأ بو  لتأمقت تيوميت ه تأمهقتمِ٘و ا تً ا تمهصاوصتكل هاقتفا ت اِا   ت ت،باقثيتال ااول٘ت ضلاٗت ت، اق  تيومياقلتت4 َو بٌ 

تت4بٌ  تف تت02ب  ٌ تيومي تأوتت4محىتآلا تأمق تأم  ىتالتثقادتاش قلتامقتأ تمح بت ألش لتأوتماوقض صتكىتٌاًت اوطالي تومواْر

 تخااق٘تكلاا تمااقتٌااوتكليااكلتٌااا تأماا تاااىتمِبلااكتواااىتمِباايتأ تمتخااٍتٌاائالالاتىشاا قصلتخراارتىمااو تأو ااؼشقلتالتطاا  توالتطاا   لت

ا تترقالاترهاقالاتت12.بٌ  ت اٖلٍتت02ٓ قتي  تأالتنوٌيت ت،قم ت اِقمونيلتي لتٌو بٌ  تلش  قتف ت ماـق ت اتهيئ ت القم تالةَو

ٖقيت ت، قكي ت ت قي تو القم ت تا تتةو تهق1 تكل تت ااحقو تممت ت، لي ت ات تت حيت ضةاولر لتٓو قتُلتتً  يمت ض ال

ٖااق ترااقإلً  نتوم  وكاا توااصااخياتمةااؤا لتمحااىتالتمبحاادتًِااؽتكااىت اٌئااقيت اش اا لتراايترااقالٕ تً   وكاا تمااىتىح

ٌٕااااق (لتٓ اااقتتااا ت ت،لاااوستملشااا لتمااانه تماااىتتٌشااا تىمااا توماااىتاااا تت02وت1.لت4.ماااىت ااٌقوطاااقيتت اااتتمااامتمةااااول ت اشٕااااق  يت 

ياِبيت يحق٘تكل ت نخٕ ا لتمحاىتفا تاػاق تتةاو  توطالي ت ضلاٗت الاق تو ضلاٗت ت اقصتاد، قكا لتو ظابؽتيحٌافتمهاكتماقتاا ت

ًشاااااًتمةاااائوايتهقلتو اِااااقمو تمةاااا لتكلاااا ت ت، ياااامتماااامت  احظااااق ت اوطاااالي تالارا قكياااا تيحٌاااافتبلاااا توأ تمةاااااويترقاِااااقمو ت

تٔااق ت ااا تمااقتي للهااقتماٌااقوضتملشاا تو ااا اييتكلاا تذاااٗتأ ت اِاا   تتى٘و اا تكلاا تهاا   ت اةااقحقيلتإااىتت12ت، ياامت اٌئااقيتٌو بٌ 

وت ا تفا تت02وةررتف تاػاق تبٌ  لتورقااق  ت ت02رقااٌقوضتو ابحدتكىت ن ق ذتممت ت، لي تت ت ااوييتا  تحيتٌو ألاش لتت4بٌ 

اتتاهليا تىماو تا ا ت تأوالبتتقي ا لتًِا تحاق ت اُو ت اا و ذتوأ تيٕاو تكلا تها   تراق  تى او َتٓةاَو وأت نصتأ تيل  تٌا ت اةَو

ٖقيت ت، قكي تف توطليتهقت اةلي  لتمحاىتمحق ابو تكلا تٌاا تىما لتو تخ ا تلتورا مقتأ تر ليا ت مصقبهقلتوأ تتٕو ت ض ال

ت اةااا ٗتوحتاااصتر ليااا ت ال راااقيت  إااا   س(لتٔلشاااقتمةاا ترهاااق ت ت،ااقممتأوت اااَو ت ت ظااا تو اٌو ٓاااكتأوتر ليااا ت اااَو اول ت اااَو

تةاحظ ت اوػهي توت    ت اوطلي لتو  ت  مقت نخقميتو  مقتف تٌا ت ػق لتالتم   تأ تيحق٘ت اٖيتكل ت نخٕ ا لتًؤطالٍت

 اتااا تتحقو ماااقتماااىتأرااايترهاااقالاتأوتتهيئااا تى اااو َلتًلااا يهقت إ اااقتٓبرااارةت ي اااق ت اوااااوذتا ااا ت نخٕ ااا لتإههاااقتنةاحظااا ت ت، لياااقيت

ترهق ت ت،قمملتٓو اقت ااه ي ت ض يه تربل  ْتر يمتٌاًت ت، ليقيلتومقتٌا تاالتم ٖيتبةيؽتوت تحلكتملشقتٓ قتت تممت َو

تو ات اااقو لتو اااا تا تتةااااو  ت اوطاااالي ت ااا ا تحلااااكتماااامت ابااااقُر تراااقضهبجت اااااالتره هااااقتكليااااكتر ماااقمجت ال اااايترقإللاااا  ْتو ات ااااقْ 

ياّتفا تذااٗلتًالت ت    يقترق احظاق تر يامت اةايقُقيتورق احظاق تر يامت اـا ويتو اٌئاقيت اتا تماحاقو تملشاقلتوما ناصت ااًو

لٗتممتوروبتٌا ت اهوقتمىت ااحقو تممت ت، لياقيتوتٌش شاقتاوماو ت اِقموميا تو اوطالي تالارا قكيا تو ٓ  ٌاقيلتًالتلاٗت

ت قك 1أ ت ت، يمتي   تمصدخ ت ت،

 ِظزشبر خّبػٟ   ......................................................  ِظطفٝ اٌّزٛوً

اااٍت اااهلبرتكهاااكتٌٓ  اااّلتًقكاباااق  تا ااا تأ ت ت،لةااا تك وميااا لتوأمقمهاااقتمِوااار تياللاااّتراح يااا ت ُبااايت ضصاااقبُ لتاااا يهقتمُو

تتابيمت ت ظ تو اٌو ٓاكتبةاؼق ت ض يها لتو كاباق  تأل ت ضوطاوقتيٕتنا  تأٌ يا ت را قكيا تفا تمـ ماقتفا ت تةلررةتالحال٘ت ضُئ
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اا تو حاا توؿايت اوطاال ٖقملاكلتو كابااق  تألمهاقتمخرااريىتآلا ترار تبٌ  شاقتم يهاا تتق وب ماتتو ضواا  تر ت0222ي تالاُاصاقبي ت اتاا تتلً 

امت اتةالررةتً ا تالاايىتٌاوتت4بٌ  تال وارت ض باملتًبمهاقتمت اادت  ب  ٌا توىبناىتًي اقتيخاصتٌاا ت ضوطاوقلتأماقتًي اقتيخاصتً 

تف تك لي ت ااصو تت و الاترلتأوترهل تحتصتالتمٕو تمةاقٌ ر تفا ت تخاقذتُقب و تكل تأب الات اظ  ت تو ا  و لتاشا تاىتن  قْ 

ت اِ   1

 :ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ

بلااا تذااااٗتكااا ضت اةاااي ت اااا ت  تمِااا  ت اهِؼااا ت ضاللِااا ترقا    ااا توت ضصاااقبُ تكلااا تتةاااو  توطااالي تمةااااول ت

تريمت ت ظ تو اٌو ٓكتبةؼق ت ض يه تالاصو تتًا تت ضصقبُ تربر ققت اةقبةت  .أكظقالات ن،ل ت تخقط  ى َو
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 ِمزر اٌّدٍض اٌدّبػٟ

 25/5102 ػذد

١غ اٌذراطخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ رظ٠ٛخ ٚػؼ١خ ِظزغٍٟ طٛق ث

 اٌخؼز ٚاٌفٛاوٗ ثظطبذ اٌّذ٠ٕخ

لتوخااااال٘ت ت،لةااااا ت اللهيااااا ت02.2القبيااااا تا اااااش تأٓااااااور ت ن،لااااا ت ت، اااااق  تض يهااااا تتق وب ماااااتت ن،ا ااااامترقاااااا و ةت تا 

 02.21أٓاور تت.0 ضهلِ ةتراق   تت احقاح 

ااا تتوتؼبيِاااقتضِاظااايقيت اِاااقمو ت ااهـي ااا  الهِؼااا ت ضاللِااا تت ضاللاااّترقت، قكاااقيلتوبلااا تب   ااا ت ن،لااا تت4..-3.ُ 

ترياامت ت ظاا تو اٌو ٓااكتبةااؼق ت ض يهاا ل وبلاا ت اد،ااوالات  اا تك لياا تترقا    اا توت ضصااقبُ تكلاا تتةااو  توطاالي تمةاااول ت ااَو

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ ي ااصو تت اللن لتحيدت

 11111111111111111111111111111111111:أكظقالا1 .11111111.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 11111111111111111111111111111111:أيو ي1ت.11.111111111.ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 

 111111111111111111111111111111111:أكظقالا1ت.1111111111..ك بتىكظقالات ضو ًِيااااىت 

 :ُٚ٘ اٌظبدح

 مصطفى الشاطر حميد جعفر سعيد بكريم إسماعيل الحريري 

 عمر سمح هللا عمر فوزي  رشيد فنان حسن بوعلوشي

  ك بتىكظقالات ا  ًظر ت:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الت ح. 

 1111111111111111111111111111111111111111111الت ح ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو تت:ت:. 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

رقا    ا تتكلا تمِا  ت اهِؼا ت ضاللِا تربر اققتأكظاقتكت تخقطا  ىيقبَت ن،ل ت ت، ق  تض يها تتق وب ماتت

ترياااامت ت ظاااا تو اٌو ٓااااكتبةااااؼق ت ض يهاااا   ضلااااٗتت  اااااول٘مااااىتأراااايتتوت ضصااااقبُ تكلاااا تتةااااو  توطاااالي تمةاااااول ت ااااَو

اقتابيمت ت ظ توت اٌو ٓكتكل تأ قست  بٌ  تال ورت ض بمتكىتٔيت بمت ه 1ت02 ت، ق  تمُئ

يمت ت  ت ن،ل          ٔقت ت ن،ل تتُو يمتت تتُو

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   قكييت تخ   لتتتتتتتتتتتتت
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 إٌمطخ

ت:اٌظبثؼخ ػشزح
 0202ثزطُ طٕخ  ِشزٚع ا١ٌّشا١ٔخٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ا

ف تمةتهيتٌااًت اهِؼا تألاق ت اةاي ت اا ت  ترؤماكت اويتياا تتت  يا ت اا و ةتٓ اقتياهصتكلا تذااٗت اِاقمو تضا ةتأ ابوقلت

ا اا تيااو تى بلااقالات ضِباايلتمـاا  تألمهااقتتوياالهقتر و  اا تو    اا تخقياا تراهااقالات ضرز مياا تو اتاا ت وةاحظاا تً هااقتم  وكاا تمااىتىمااو لت

ا ترهقالاتكل ت اِقمو ت ااهـي  ت(TVA)ل ت اِي  ت ضظقً تٓااٗتا تماوييترقاظ  ب تك ت41.31..لتٌو

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

م ا وقتا    ا تو ضصاقبُ تكلا تبل تذاٗتك ضت اةي ت ا ت  تمِ  تتؤرييت ابدتف تمِا  ت اهِؼا ت ضاللِا ترق

ت ن،ل ت تخقط  ى1اد،لة ت ا  بل تالاصو تتًا تت ضصقبُ تربر ققت اةقبةتأكظقالاتت0202 ضرز مي تر   ت ه ت
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 إٌمطخ

ت:اٌثبِٕخ ػشزح

اٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِشزٚع ثزِدخ اٌفبئغ اٌزمذ٠زٞ ثزطُ اٌظٕخ 

 .0202اٌّب١ٌخ 

تف تمةتهيتٌاًت اهِؼ تألق ت اةي ت ا ت  ترؤمكت ويتيا ت  رقالات ابدتً هقتاد،لة ت ا  بل ت  تلقالاتهللات

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

مِ  تتؤرييت ابدتف تمِا  ت اهِؼا ت ضاللِا ترقا    ا تو ضصاقبُ تكلا تم ا وقتبل تذاٗتك ضت اةي ت ا ت  ت

اد،لةااا ت ا  بلااا تالاصاااو تتًا اااتت ضصاااقبُ تربر اااققت اةاااقبةتت0202ر م ااا ت اٌاااقتعت ااِااا ي لتر  ااا ت اةاااه ت ضقايااا ت

تأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى1
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 2019:ػبد٠خ دٚرح
 اٌزاثؼخاٌدٍظخ  :ػ١ٍٕخخٍظخ  

 

 

 

اا ت (ترتهٌيااات اِااقمو ت ااهـي اا ت02.1يوايااو تت20ٌااات ت341. مظااااق تت02 اصااقب تراق  اااا تت1.11.1.تؼبيِااقتضِاظاايقيت اـشراارت ا اا  ٍتُ 

ااا ت خااال٘تلوت02.2تأٓااااور  ضاللاااّترقت، قكاااقيلت را ااامت ن،لااا ت ت، اااق  تض يهااا تتق وب ماااتتفااا تاػاااق ت اااا و ةت القبيااا تا اااش تت41.3..ُ 

ترِقكاااااا  مةااااااقالا(ت0:42. ت ت قمةاااااا توت اهصااااااٍكلاااااا ت اةااااااقك تلتت02.2تأٓاااااااور ت42ى بلااااااقالات ضهلِاااااا ةتيااااااو تت ا  بلاااااا  ت،لةاااااا ت اللهياااااا ت

ُقتاا تت تبكهااو ت اةااي تلتحااتت تق اا ت اةااي تا اا قكييت تخ  اا لت تاا  ت ن،لاا ت ت، ااق  تورحظااو تتتاسَداوللتالارا قكااقيتر  قكااا ت

 . و اةقبةتأكظقالات ن،ل ت ت، ق   ضدخِ ت ب    تىو  تت ت  

  53...................................:العـــــدد المانونً الذي ٌتكون منه المجلس 

  53......................  .......................:عـــــدد األعضاء المزاولٌـن مهامهـم 

  92 ..........   ...................................:عــــدد األعضاء الحــــــــاضــرٌـــــن 

 ُٚ٘ اٌظبدح :

 الصفة اسم العضو الصفة العضو اسم الصفة اسم العضو

 مستشار جماعً. دمحم جبري مستشار جماعً نجٌب األمٌن  رئٌس المجلس الجماعً اسماعٌل الحرٌري

 مستشار جماعً. دمحم لمٌن مستشار جماعً. حمٌد جعفر النائب األول للرئٌس دمحم رماش

 مستشار جماعً. دمحم احسان مستشار جماعً. نجٌب بندار النائب الثانً  للرئٌس حسن بوعلوشً

 مستشارة جماعٌة. زٌنب الخٌاطً مستشار جماعً عمر فوزي النائب الثالث للرئٌس سعٌد بكرٌم

 مستشارة جماعٌة. سعاد أرٌب مستشار جماعً مصطفى الشاطر النائبة الرابعة للرئٌس الزهراء ذنبً

   مستشار جماعً. ابراهٌم الفقٌر النائبة الخامسة للرئٌس الناصفًاسماء 

   مستشار جماعً. عبد الحفٌظ اٌت الرامً النائبة السادسة للرئٌس الزهراء رحمون

   مستشار جماعً. عبد الرحٌم كشول النائب السابع للرئٌس دمحم أمهرسً 

   مستشار جماعً. عمر سمح هللا كاتب المجلس رشٌد فنان

   مستشارة جماعٌة. لال الفضة التجانً كاتب المجلسنائب  رشٌد اربٌب 

   مستشار جماعً. مصطفى المتوكل مستشار جماعً. عبد القادر هرماس

 

 بءػؼأ 10............................................... :ػذد األػؼبء اٌّزغ١ج١ٓ ثؼذر. 

 :ٌَم الغادة
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 :اٌدٍظخ ٚثظفخ اطزشبر٠خ وً ِٓ اٌظبدحوّب زؼز أشغبي ٘ذٖ 

 م ي ت ضصقترت ت، قكي 1ت:ت                       تمو ت ا يىت او غ ت-

ت:ت ت  تمصدخ تىن ؼ تالارا قكي توت احِقًي توت ا  قطي 1تتتكب ت ضهل ت ضهقمايت-

ت:تكىتم ي   ت ضصقترت ت، قكي 1تتكب ت ن،ي تكص ق ت-

تلةيمت ض  خيي1:تتتكب ت اةل ت ا  ض  ت-

تمصدخ ت ضقاي توت اصٌِقيتوت ا ئو ت ااِهي 1ت:تتت لي ت رو ْت-

تكىتمصدخ ت ضقاي توت اصٌِقيتوت ا ئو ت ااِهي 1ت:تتترور ل ت ض و نيت-

ىت- ت:تكىتمصدخ ت ضقاي توت اصٌِقيتوت ا ئو ت ااِهي 1تتت ب ب تو ٓ 

ت ااِهي 1تكىتمصدخ ت ضقاي توت اصٌِقيتوت ا ئو ت:تتتمصؼٌىتحهو تت-

ٖقيتتتأح  ت ا قًو ت-  .:ت ت  تمصدخ ت ا ئو ت ب    توت اِقمومي توت ض ال

ٖقيت:تتتكب تهللات تخ  لتت-  .كىتمصدخ ت ا ئو ت ب    توت اِقمومي توت ض ال

ت:ت ت  تمٕا ت اوكقالات اظ  ب 1    مق٘ت ال   ني -

 .:تكىتتمصدخ ت اال ررتوت اب ئ تتترور ل ت اش ق ت-

 

ترقاةقبةتىكظقالاتورقتخظو تلقٓ  تاش تتلبي ت ا كوةلتبل تذاٗتك ضتت اةي ت ا ت  تألوق٘ت ت،لة  ًااات  ا  بل تم حبق

تأك ق٘ت ا و ةت القبي تا ش تأٓاور ت ضابِي تمىتهِؽت ا تٓ قتيل :ت02.2ر ٘و
 02021م  وقت ضرز مي تر   ت ه تا     تو ضصقبُ تكل ت 17.

 02021ر م  ت اٌقتعت ااِ ي لتر   ت اةه ت ضقاي ت ا     تو ضصقبُ تكل تم  وقت .9

 

  



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

157 

 إٌمطخ

ت:اٌظبثؼخ ػشزح
 0202ِشزٚع ا١ٌّشا١ٔخ ثزطُ طٕخ ٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ا

ااااىتكااااىتمصااادخ ت ضقاياااا توت اصااااٌِقيتوت ا اااائو تت ب بااا  فااا تمةااااتهيتٌاااااًت اهِؼااا تأكؼااااىت اةااااي ت اااا ت  ت اٖل اااا تالةااااي  و ٓ 

ت ضوطوق1 ااِهي تإلكؼقالاتى طي تف تٌا ت

  رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ  ..............................................  ٔمطخ ٔظبَ: دمحم خجزٞ

ميحرلا نمحرلا هللا مسبلت اةااي ت ااا ت  لت اةااي تم حاايت اةاالؼ ت نخلياا لت خااوةتوىخااو يتأكظااقالات ن،لاا ت ضااُو لت

ت اةقبةتأػ ت ت، قك لت تخظو ت إ   1

ااا تٌهاااقْتموطاااوقتمشااا ترااا  توت  واااااكتم  وكااا تماااىت اصاااخٍتو ضاللاااّترؼلااا ت الااا وضت  ت اااقصترتهيئااا تت.02.2/4ُ 

تلبٕ ت مق ةت ال ومي 1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

تب ؤنهقتأي ت خ1ٍ تٌاًتا ةتترهِؼ تمـق توا تتا  ٘و

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................  ٔمطخ ٔظبَ: ِظطفٝ اٌّزٛوً

تأر لر 1ميحرلا نمحرلا هللا مسبلتو اصلةتو اةل تكل تأل يت ض  لر توكل ت اكتو خبكت

تمِؼ ت اهـق ت ات تماِ  تبهقتف تر  ي تٌاًت ت،لة تت تٕاتكل تمقتيل :

 اهِؼ تىو ا :تنةا،يتأ ت ت،لةا تىو ا ت ض تبؼا ترد،ها ت ضقايا تتاؤخ يتالا  تتاًو توثاقتّت ضقايا لتو ت،لةا ت احقميا ت 

ااا تمخااقاٍتالِااقمو لتألمااكتي اا تأ تماوياايلتأوتكلاا تىُاا أيااق تت2.يلتياوياايتأكظااقالات اد،هاا ت نلِاا يتيااومر تُباايتتق  خشااقلتٌو

تكلاا ت اوثاقتّتوأرلاتتا اا تأ تتااًو تو لامشااقت أياق لتومحااىتت2.رقاوثاقتّتُبايت نلِااقبت اا و ةتلتًقاد،هاا تاا تتااًو تفاا تالارا اققتى٘و

لتٓ هاخبر تف تٌاًت اِقك تا تماًو تكل ت اوثقتّتاالتكلا تمةااو ت ابق حا 1تٌاا ت اليا ترقاوةاب تاهاقتٌاوتكيا تياللاّتراقت،ٌو 

ٖقميتاٖيتىكظقالا1  ر ٌو ت اا رررتو ك  بتااتة ت ت،لةقيترقا ي ِ  ػي تورقا ٌقًي تورقاواوذت ضالقب٘تو ضا

 ت  اهِؼااااا ت احقميااااا :ترقاوةاااااب تاهاااااقتوحتاااااصتمٕاااااو تما ٕهااااار تماااااىت ضللوماااااقيتضهقُ ااااا تتٌقياااااييت ضرز ميااااا تفااااا تلاااااِشقتى٘و

 تا ا ت تق ا ت ن،لاا تر   وكا تماىت ض   اليتواا تماويايترؤياا ت" ضا  خييتو ضصاق  ٍ"توماقتيورتا تكاىتذاااٗلتتورشهاقتراؤث تُبلا

أروراا تو اتاا تتاللااّتبةااه  يت اؼلاا لت اصااٌِقيلتىلااوق٘ت ضهؼلِاا توهراارت ضهؼلِاا توىلااوق٘ت ضلؼلاا لتحتااصتمٕااو تكلاا تكلاا ت

ق لتمهقُ شقت مؼلُقتمىتمللومقيتم رلي لتواالت ه ته تو رته مقتاهااًو تكلا ت ضللوت ماقيت اتا ت اه   تبهاقتكه مقتمهقُيتىُ 

تهق1  ف تُو

تف تاك  بت ضرز مي توتمهقُ تهقلتو ضلق ط تمِصي تب اٖيتٓلا تماىت ضلؼياقيت ضاللِا ت ٌاًتمِؽتمـق تنلابرترؤنهقتبخ٘و

ترقضرز مي توتٌقييلشق1
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 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

ااوت اةااي تكباا ت اشااقبلتوحةاار تُاا يااتلت حاا تهللات اٌِياا ةتوتو اا ٌقتر ح ااااكلتأخبااريترااؤ تو ااا ةتأحاا ت ضااوؿٌر تٌو  تتًو

تمِ أت اٌقتح تكل ت وحشق1

 اٌّب١ٌخ ٚاٌظفمبد ٚاٌشإْٚ اٌزم١ٕخ ِظٍسخ  ػٓ  .........................................................  ادر٠ض ٚرسوٓ

ت اةي ت ا ت  لت اةي  يتو اةقبةتىكظقالات نخورمر لت اةي تم حيت اةلؼ لت خوةتوىخو يت ضوؿٌر 1

اااا ت (ت02.1يوايااااو تت0 ت341. مظااااق تت02 اصااااقب تفاااا تت41.3..ػبِااااقتألحٖااااق ت اِااااقمو ت ااهـي اااا ت ضاللااااّترقت، قكااااقيتُ 

تماىت مهاكت ضهـ ا تإيٌيا تاكا  بت ضرز ميا توتٌلايلتال اآ ةت او    ا ت ضائػ ةتال ليا تاكا  بتت0.1ا ا تت.1.وخصويقت اٌصا٘و

كل تتلبئ ت ضو  بتتد ات تتحوتتF/3788تحتتك بتت02.2أٓاور تت.2ف تت اصقب ةت0202مرز ميقيت ت، قكقيت اور ري تر   ت ه ت

اااامتمااااىت اِاااا   يت اا رررياااا تاد،قماااا ت ضااااق  تو نخق اااابقتيتاد، قكااااقيتو حواااار  تمباااا أتياااا ُي تتِاااا ي  يت ضاااا  خييت  اا تياااا تو اً 

تو اهٌِقيتمىتخل٘تت لي تٌاًتىخررةتوتتوؼي تر يمت اهٌِقيت ربق   1

تل اوز مقيت ت، قكا تفا تته يا ت ض يها توتهٌياا تال  اق بمت ضِورحا تفا تر ماقمجت ال ايت ضصاقبَتكلياكو  ا     تف تتهٌيا ت

تراؼبيِكتت، يمتالار  الا يتو اِو ك ت ضهـ  تاشا ت او ض1ت0202ت رزتاك  بتم  وقتمرز مي تر قك تتق وب متتر   ت ه ت

 مي ت ت، قكاقيت اور ريا ؛تو اتا تو ٓبهاقتيا و تم  وكا تالتر تمىت لق ةتأوالتا  تم  وك تمىت ااويرر يت ات تتخِتتمرزت

و اتاا تمااقتًا ااتت ت، قكااقيت اور رياا تتوةاا، توتاااؤُل تماامتٌاااًتتل02.0مااىت ض   ااي ت ااؼبيِياا تالِااو مر ت ااهـي ياا تمهااات ااه ت

ت اإيٍتممتبلعتمِاظيقيتٌاًت ض ت لورمهاقتبلاعت  اي ت اتا تت ض   ي توممت ضاورر يت اؼق ت ت ات تتصقح تتنزيلشقلتوتحق٘و

لتوالاايت ضةااا  تىخراارتياللااّتراابب  ذتوابمااقذتك ليااقيتر م اا ت ضرز مياا تفاا تلااؤنهقتمااآ  يتو    اا تتوطاايحي تتصاا  ت اهااو ُصتوت

ماااىت كاااا  بتا ااا ت ااؤلااااررتطااا ىتمهـوماااا ت ااااا رررت ضهاااا مجتالهٌِاااقيتخلًااااقتضاااقتٔااااق ت اااقت  تمااااىتُبااايلتاذت اااا الر ت ال ااايتكلاااا ت

قت اااا تملالامااا ت ضرز ميااا توا  اااقاشقتوتتؤلااارٌر ُ  ياااقتكبااارت اهـاااق ت ت، يااا لتوتتبلاااقتااااااٗتًاااب تتؼبياااّتٌااااًت ال لياااقيت ضةاااا  ةتٓو

ااقتمااىت الااو  ضت ااِهياا ت0202 اابو اا ت تخااق  تضرز مياا ت ت، قكاا تماامت اابو اا ت ت، ياا تاةااه ت ٔاايتذاااٗت اايٕو تمحااؽتتلوهرٌر

اِااا ي تا ااا ت اهـاااق ت ت، يااا تٓ اااقتت اااررتااياااكتتوةااايّتمااامت نخق ااا ت ُلي ااا تو اةااالؼ ت ضلهيااا تالماِاااق٘تماااىت اهـاااق تو اابو ااا ت 

ت ضآ ةت او     ت قاٌ ت اآ 1

ا ت65.456.000,00فا تت0202ياللّتر رز مي تر قك تتق وب ماتلتًِا تتا تحصا تما  خيلشقت ض تِبا تاةاه تتي قًوت وها ت بٌ 

تكل ت ا ٖيت ااق  :

ت  
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ت0202م  وقت ضرز مي تاةه ت

تتِ ي  يتمرز مي ت اتةيرر

٘ت ا ّت ضاللّت تر   خييت ت،االاتالاو

ل
قب
ص
ُا
الا
مات
ا 
 

 

 ة
ٌِ
 ا

ي 
ص
اٌ
 

ؼ  
ة
 ا

 

 وتالاتقوةأ ا   ت موكي 

  ض  خييت ضِبوط   ض  خييت ضِبوط 
 ض  خييت ضِبوط ت

 خل٘

الاكا قب يت

  ضِبوا تخل٘

الاكا قب يت

  ضِورح 

 ..02ر   ت ه ت 02.0ر   ت ه ت
 اةه   تةل ت لش 

2019 
 0202اةه ت 02.2 ه ت

401 10 10 11 
   تتص يّتالامظقالاتوالالشقبت

 رقااؼقرّ
771 000,00 682 000,00 208 000,00 740 000,00 750 000,00 

 000,00 270 000,00 260 000,00 93 000,00 257 000,00 259   و ت تخقا ت ض مي  31 10 10 106 5

ي ت الِق  ي 31 20 10 102 5  000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00 تُ 

 000,00 10 000,00 1 0,00 0,00 0,00 يو ت ت رحقتت ضهقًمتوت ضظق  33 20 10 104 5

5 201 10 30 21 
وت بو يتوتمو بتتأثقتمهاوذتريمت

   اون تكنهق
76 800,00 0,00 34 900,00 40 000,00 40 000,00 

5 202 10 30 22 
مهاوذتريمت اٌو ٓكتو اهبقتقيت

و تو تخؼ   و اٌا
2 000,00 2 000,00 5 600,00 1 000,00 5 000,00 

5 203 10 30 23 
مهاوذتريمت ااصقمي تو ضؼبوكقيت

 وملٌقيت ضا ي ة
0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 

5 206 10 30 24 

مهاوذتريمت تخيو مقيتوالاليقالات

 ضذ،و ةتو ات تا تتةخ تتب خيتت

 آلارق٘ت نخ بة

543 035,00 0,00 357 380,00 50 000,00 350 000,00 

405 10 40 11 
 ضاحصيتمىت ا كقت تت ت،بقتي ت

 و اور ض  تًي قتياللّترقاظ  ت 
690 252,15 600 904,83 246 023,10 700 000,00 500 000,00 

5 105 10 40 14 
 اوةب ت ضئو  ت ضِبوط تف ت

  ابيوكقيت ال ومي 
62 183,50 200,00 39 788,00 5 000,00 40 000,00 

5 101 10 40 31 
 ُاؼققتمىت ض  خييت نخِِ ت

 اٌقت ةت اورر
7 582,86 6 258,09 4 440,30 8 000,00 6 000,00 

 000,00 130 000,00 130 607,00 103 672,00 135 832,00 111    ت ضذ،ا 32 40 10 107 5

5 109 10 40 33 
  وررققتيو ت ت اهِيترو  ؼ ت

 الاا ت ا  ًل 
0,00 0,00 0,00 1 000,00 10 000,00 

5 932 10 50 10 
حص تمىتمهاوذت اظ  ب تكل ت

 T V A اِي  ت ضظقً ت
36 884 000,00 36 884 000,00 27 666 000,00 36 884 000,00 36 884 000,00 

5 278 20 10 22 
حّتالامايق تف تمصدخ ت يق ةت

 الا لقيت ت، قكي 
0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

5 171 20 10 31 
  وررققتيو ت ت اهِيترو  ؼ ت

  يق ةتالا لقي
0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

5 173 20 10 32 
تمصدخ ت ً  نتتحٌ ت م خ٘و

  ض  حيعتوتهـيٍت اِهو ي
0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

 000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00   وررققتيو ت ت ااهـيٍ 35 10 20 177 5

_ 20 20 10/11 
 ا   تكل تمئ ةقيت االلي ت

  ت قي 
59 365,78 59 836,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

ت ت ا م ت ت، قكي  32 20 20 161 5  000,00 11 000,00 11 420,00 5 430,00 11 670,00 12 م خ٘و

421 20 30 11 
 ا   تكل تالاُقم ترقضئ ةقيت

  اةيقحي 
25 331,87 43 673,70 84 977,70 27 000,00 80 000,00 

 000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00  اظ  ب ت ضٌ وط تكل ت ضله  12 30 20 424

ت  اول٘ت ضلك ت ا  قطي  21 30 20 221 5  000,00 40 000,00 1 0,00 0,00 0,00 م خ٘و

ت  اول٘ت ضةقرا 22 30 20 222 5  000,00 312 000,00 312 000,00 208 000,00 260 000,00 312 م خ٘و

 000,00 200 2 000,00 650 1 929,53 851 1 614,56 204 1 904,71 999 1 ا   تكل تالا  ض  ت تخظ   ت اوررت 14 10 30 417
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 مبوي 

 000,00 400 1 000,00 350 1 520,00 781 300,00 272 1 520,00 335 1  ا   تكل تك ليقيت ابهقالا 15 10 30 414

 000,00 500 000,00 570 361,76 231 658,56 807 1 550,71 644 ك ليقيتت ات تالا  ض   ا   تكل ت 16 10 30 415

 000,00 500 000,00 430 488,96 391 042,14 425 327,08 442    ت اةٕى 18 10 30 416

 000,00 000 8 000,00 500 7 214,18 546 6 375,25 461 7 153,78 571 7    ت ت  مقيت ت، قكي  19 10 30 416

5 211 30 10 21 
 ا   ت ضٌ وضتكل ت ابرو  يت   ت

 الاملْت ت، قكي ت القم 
0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

5 212 30 10 22 

 ا   ت ضِ وضتكل تلويتالاملْت

تأله  ض ت، قكي ت القم تمئُاقت

 ت تبؽترقابهقالا

229 880,00 291 720,00 202 280,00 230 000,00 260 000,00 

 000,00 1 600,00 8 0,00 096,91 11 356,00 4 مهاوذتٓ  الاترهقيقيتالةٕنص 23 10 30 215 5

 000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00 محصواليت خ  تاللِق  ي 25 10 30 209 5

َت 11 20 30 404  000,00 40 000,00 30 380,30 34 949,83 28 188,99 214  ا   ت ضورت تكل ت تليت اؼ 

 000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00 حّتالامايق تف تمِيتالامو ي 21 20 30 271 5

471 30 20 32 

متمٌقيقيت تخ  تّتورِقيقت   و تً 

 ضو بت  اصهقكي تومو بت ابهقالات

  ضوروٓ تكل ت اؼ  ّت ال ومي 

0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

 000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00 مهاوذتمصدخ تتمِيتالامو ي 33 20 30 179 5

 000,00 150 000,00 140 515,06 96 923,10 136 176,70 132  ا   تكل تمحق٘تريمت ض  ورقي 11 10 40 316 4

4 321 40 10 15 
 ا   ت ضٌ وضتكل ت  اخ  ذتمو بت

  ابهقالاتمىت ضِقام
0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

 000,00 200 000,00 280 554,80 164 320,40 253 340,40 274 ط  ب ت اارا 18 10 40 322 4

 000,00 800 4 000,00 200 4 134,87 142 4 583,55 509 4 020,97 779 4  ا   ت ض   25 10 40 316 4

5 231 40 10 21 

و ربقيتمِبوط تف تى و َت

و قحقيت ابيمت ال ومي ت تم  خييت

  اِبقضت(

134 710,00 108 545,00 80 930,00 130 000,00 130 000,00 

5 232 40 10 22 
ت و ربقيتأ و َت ابهقت ت تٓ  الات َو

  ابهقت ت(
799 200,00 732 000,00 587 250,00 780 000,00 780 000,00 

5 233 40 10 23 
تا  ت ويتو ا خ٘و و ربقيت اُو

 ى و َتالا بوكي 
1 091 532,75 1 124 005,85 915 789,00 1 000 000,00 1 120 000,00 

5 209 40 10 25 
مهاوذتٓ  الاتو  اول٘تمو بتف تحو ةت

  ت، قك 
0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

5 209 40 10 26 
مهاوذتٓ  الاتمحليتت ق   تأوت

 مخصص تضا وا تن قغتم  
1 446 067,15 1 767 397,21 1 774 429,71 1 480 000,00 1 700 000,00 

5 209 40 10 30 
 ااقبمتمهاوذت ضلٗت اوقرولت

 اد، قك 
6 537,24 6 480,00 6 480,83 6 000,00 6 000,00 

5 237 40 10 31 
مهاوذتٓ  الاتكِق  يتأخ  تومخالٍت

 الآ   ت ت ض  حيعت ال ومي ت(
396 000,00 336 000,00 263 250,00 380 000,00 380 000,00 

5 213 40 10 37 

 ا   ت ضٌ وضتكل تلويتالاملْت

تأله  ض ت، قكي ت القم تمئُاقت

 ت ق   ت وتيهقكي ت وتمشهي 

553 735,00 630 414,00 380 912,00 620 000,00 650 000,00 

5 214 40 10 38 

 ا   ت ضٌ وضتكل تلويتالاملْت

 ت، قكي ت القم تمئُاقتر هِواليت وت

كِق  يتت تبؽتر  ق   تأك ق٘ت

 يهقكي تأوتمشهي تت ق   تأوت

763 228,78 932 565,84 551 264,55 700 000,00 800 000,00 

 000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00 مهاوذت  اول٘تالا  ض  ت اٌلحي  39 10 40 205 5

 000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00   و تُلمت تخيو مقيت ضيا  31 10 40 109 5

 000,00 30 000,00 40 226,00 25 780,00 29 343,00 38 الاملقالا  و تموةيت 35 10 40 109 5

 000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00   و ت اابري  36 10 40 109 5

 000,00 50 000,00 70 837,50 45 978,50 54 410,00 70 رقإل ؼبي  و ت ا رؽت 37 10 40 109 5
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445 40 20 16 
 ا   تكل ت اهِيت ال وميت

 ال ةقً  ى
129 866,50 141 276,25 85 839,25 140 000,00 140 000,00 

 000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00 حّتالامايق تف تمِيت ادخو  21 20 40 241 5

5 142 40 20 32 
ويت ا   رقيت مهاوذتمحؼقيتُو

 و اةيق  ي
1 788 000,00 1 016 600,00 883 180,00 1 760 000,00 1 350 000,00 

5 143 40 20 33 

ويت ضورتب تكىت و ربقيت اُو

 اةيق  يت ن صص تالهِيت

  ال وميتال ةقً  ى

78 860,50 82 400,00 51 341,25 84 000,00 80 000,00 

 000,00 190 000,00 210 286,60 130 389,80 198 444,30 216 مِيت ادخو  34 20 40 144 5

5 911 50 10 10 
مهاوذتًقت ةتالامو ٘ت ضوبك ت

 رقت ا ه 
548 252,82 646 204,56 0,00 500 000,00 500 000,00 

 000,00 1 000,00 1 0,00 0,00 0,00  ما   يتم     20 40 50 925 5

5 926 50 40 40 

م  خييتمخالٌ توػق ت + تم  خييت

 ي  قت ت،لوبترقن،ا ة+م  خييت

 مخالٌ تهررتمآو ةترقضرز مي (

82 550,92 569 705,54 31 475,48 4 400,00 40 000,00 

          
 000,00 456 65 000,00 484 63 007,73 313 49 301,47 722 64 211,46 588 65  ن، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوق

توتي ٕىت  بتأٌ ت ضلحـقيت ضة،ل ترخصوصتٌاًت ض  خييتف تمقتيل :

 63.484.000,00 ات ترلوتتم  وقتتِ ي  تهقتت02.2مِق م تممت ه تت%ت..41  تٌققتم وت ض  خييتروةب ت -

 02.21مِق م تممت ه تت%9.64م وتتِ ي  يت ض  خييت نخوا ترا قبةتتِ  ت ت -

 الاكا قبتكل تحص ت اظ  ب تكل ت اِي  ت ضظقً تالةه ت تخقاي 1 -

ت%9.64را ااقبةتتِاا  ت تت000,00 300 13فاا تتٌقيااييتٌاااًت ضاا  خييترلوااتتتِاا ي  يت ضاا  خييت نخوااا تمااقتم  وكااكتو

مِق ما تمامتت%5.54را قبةتتِا  ت تت000,00 15272لتو  اِ يتتِ ي  يت ض  خييت اا تي تكه تم  وقت02.2مِق م تممت ه ت

لتًي اااقتتااا تالاكا اااقبتكلااا تمٌااا تحصااا ت اظااا  ب تكلااا ت اِي ااا ت ضظاااقً ت ضلا ااا ةترقاوةاااب تالةاااه ت تخقايااا تر اااقتم  وكاااكت02.2

تٌ  ت  تهقب تا  ت ضآ ةت او     ت ضئػ ةتإلك  بت ضرز مي 1بت000,00 884 36

اااقتات ااااحلتت ضٕومااا تاشااااًت ضااا  خييتتتتت ااامتالٔ  وهااا ت  ااا ت اةااإىتتل  اااقبةتماااو  بت ضااا  خييت نخواااا تمااا بًتا ااا ت اه اااوت ضاُو

ااا ت000.00 500ر   اااوقت ااا تو ا  ااا ت ض ااا تر اااقتم  وكاااكتت000.00 000 8  ااا ت ت ااا مقيت ت، قكيااا تتلبٌ  ت000.00 800 4بٌ 

ت1بٌ  

م  وقتٌاًت ض  خييت اا تي تو نخوا توحص ت ت، قك تمىت اِي  ت ضظقً ته ت ات تتح بت تد، ت ر ق  تض  خييت

تل ت  ة تبٌ  تمو ك تحة تىرو  ت65.456.000,00و ضِ  ةتٓ قتأ لٌهقتف تتل0202مرز مي ت ت، قك تر   ت ه ت

اااااااااااتت  ااااااااااااِ    تمِق مااااااااااا تمااااااااااامتتِااااااااااا ي  ي ضلحااااااااااافتأ تتِااااااااااا ي  يتم اااااااااااق٘ت ب  ةتوتتت تحيااااااااااادترلواااااااااااتتل2019ت القمااااااااااا تكً 

ا ت000.00 998 38 اا تروةااب تتِاا  ت ت000.00 449تِاا مقتمل و ااقتولا،يتتِاا ي  يتر   ااوقتتت02لتًي ااقتلاا،يت ابااق تبٌ  تبٌ 

ااقتملااقت  تٌقكااقتمِق ماا تراِاا ي  يتت32وت42لتأمااقت ابااقرر ت25.77% لت32تالبااق ت%4.45وتت42البااق تت%8.77روةااب تت02.2ًِاا تكً 

 1%7.04تر ه قتمقٌايتنةب تتؼو ت ابق ت ت  ةو ت
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ت:ًي ٕىتتوطيحشقتكل ت ا ٖيت ااق  تًي قتياللّترقضصق  ٍ

ت0202م  وقتمرز مي ت اتةيررتر   ت اةه ت ضقاي ت

Pa
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LIB 02.2 ضرز مي ت ضِبوا ت ..02 ضرز مي ت ضِبوا ت 

م  وقتمرز مي ت اتةيررت

0202 

 395,89 223 44 876,59 282 39 809,09 005 35  القم ت ب  ة 10

02 10 10 10 10 
 

 800,00 482 800,00 512 800,00 482 ال صق  ٍتم حل تتلو ظقي

 800,00 412 800,00 412 800,00 412  ضةت ق  ىتمىتت تخّتوااولتتال ت  لتتلو ظقي 11 10 10 10 10 02

 000,00 10 000,00 10 0,00  ض لٕ تب خيتو ضةت ق  ىتت ا ت  تمِيتمصق  ٍ 12 10 10 10 10 02

 000,00 20 000,00 20 000,00 20 رقت ق ذتو ضةت ق  ىتت ا ت  تمِيتمصق  ٍ 13 10 10 10 10 02

 000,00 20 000,00 40 000,00 20  ض لٕ تب خيتو ضةت ق  ىتت ا ت  تتهِيتمصق  ٍ 14 10 10 10 10 02

 000,00 10 000,00 20 000,00 20 و ضةت ق  ىتتال ت  ترقت ق ذت ضش  تمصق  ٍ 15 10 10 10 10 02

 000,00 10 000,00 10 000,00 10 ىكظقالاتتؤمر تمصق  ٍ 16 10 10 10 10 02

02 10 10 10 20 
 
 000,00 540 000,00 540 000,00 220 مصق  ٍتىكيقبت اوػهي توتالاحاٌقاليت ا   ي 

 000,00 50 000,00 70 000,00 30 الوزير تيوررتكاقبتل  الا 21 20 10 10 10 02

 000,00 80 000,00 60 0,00  تخٌليتكاقبت ٓور الا 22 20 10 10 10 02

 000,00 100 000,00 100 000,00 20  ت،و تاتتاتةلي تو اش  يقت اٌهي ت ااحٍتل  الا 23 20 10 10 10 02

 000,00 60 000,00 60 000,00 20 والا اِبق٘تو ػلق ت ُقم تمصق  ٍ 24 20 10 10 10 02

 000,00 250 000,00 250 000,00 150 و اٌن ت احِقف ت او قغتمصق  ٍ 25 20 10 10 10 02

02 10 10 10 30 
 

 0,00 0,00 0,00  ا واي ت ضهـ قيتمصق  ٍتف ت ضةقٌ  

 0,00 0,00 0,00 ف ت ضةقٌ   31 30 10 10 10 02

 0,00 0,00 0,00 ف ت ضةقٌ   32 30 10 10 10 02

 0,00 0,00 0,00 ف ت ضةقٌ   33 30 10 10 10 02

02 10 10 10 40 
 

 0,00 0,00 0,00  ااوأم تمصق  ٍ

 0,00 0,00 0,00  ض لٕ تب خيت اهِيتمصق  ٍ 41 40 10 10 10 02

 0,00 0,00 0,00 رقت ق ذت اهِيتمصق  ٍ 42 40 10 10 10 02

 0,00 0,00 0,00 والا اِبق٘تو ػلق ت ُقم تمصق  ٍ 44 40 10 10 10 02

 0,00 0,00 0,00  ت،و تاتاتةلي تو اش  يقت اٌهي ت ااحٍتل  الا 45 40 10 10 10 02

02 10 10 10 50 
 

ٔقي  000,00 20 000,00 20 000,00 20 ووثقتّت لور 

 000,00 5 000,00 5 000,00 5 و ن،ليتو ت،  ت ت ا   ي ت ت،  ت تف ت لور ْ 51 50 10 10 10 02

ٔقاليتف ت لور ْ 52 50 10 10 10 02  0,00 0,00 0,00 ىمبقالاتو

ٖقيتف ت لور ْ 53 50 10 10 10 02  0,00 0,00 0,00 ىمبقالاتلب

 0,00 0,00 0,00 مخالٌ توثقتّتل  الا 54 50 10 10 10 02

ٖقيت ضقالاتو إش رقالا 55 50 10 10 10 02  000,00 15 000,00 15 000,00 15  لور ْتف تلب

02 10 10 10 60 
 

 000,00 470 000,00 420 000,00 280 و اا     تو ضهقؿ  يت اه و يتتهـي 

 000,00 60 000,00 60 000,00 30 الا اِبق٘تمصق  ٍ 61 60 10 10 10 02

 000,00 250 000,00 200 000,00 150 و ػلق ت يو الاتمصق  ٍ 62 60 10 10 10 02

 0,00 0,00 0,00  اهِيتمصق  ٍ 63 60 10 10 10 02

 000,00 160 000,00 160 000,00 100 ومؼبوكقيتاو    64 60 10 10 10 02

 0,00 0,00 0,00  االلي  ت الاقبتٓ  الا 65 60 10 10 10 02

 0,00 0,00 0,00 ىتلق تمصق  ٍ 66 60 10 10 10 02
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 0,00 0,00 0,00  االو ظقي 67 60 10 10 10 02

 0,00 0,00 0,00  ااو يؽتمصق  ٍ 68 60 10 10 10 02

02 10 20 20 10 
 

 000,00 260 27 000,00 250 24 000,00 500 22 ى ق ي ت ا و ت 

02 10 20 20 10 11 
 ت ا   ير تال وؿٌر ت اِق ةتو االو ظقيت ا و ت 

 لت ش حوم
19 500 000,00 20 050 000,00 22 560 000,00 

ار  12 10 20 20 10 02  0,00 0,00 0,00 ىرو تو االو ظقيتال وؿٌر ت ضُئ

 0,00 0,00 0,00  ضالقُ يىتأرو ت 13 10 20 20 10 02

 000,00 700 4 000,00 200 4 000,00 000 3  ال طير تىكو  تأرو ت 14 10 20 20 10 02

02 10 20 20 10 15 
 ت اوػهي ت ت  م تاػق تف ت ضاؼوكر تو و ت تأرو ت

  او يؼ 
0,00 0,00 0,00 

02 10 20 20 20 
 

 000,00 041 1 000,00 041 1 000,00 787 مخالٌ تتلو ظقي

 000,00 20 000,00 20 000,00 5  طقًي تىلوق٘تكىتتلو ظقي 21 20 20 20 10 02

َتتكىتتلو ظقي 22 20 20 20 10 02  000,00 2 000,00 2 000,00 2  اصه و

 0,00 0,00 0,00  اةه  يتتلٍ 23 20 20 20 10 02

 000,00 780 000,00 780 000,00 780 و ضول  ت ا قُ تىلوق٘تكىت االو ظقي 24 20 20 20 10 02

 0,00 0,00 0,00  اةه  يتكىتتلو ظقي 25 20 20 20 10 02

 000,00 234 000,00 234 0,00 كىت ضةئواي تتلو ظقي 26 20 20 20 10 02

 000,00 5 000,00 5 0,00 كىت ل  يتكل ت ضبق  قيتوالاماحقمقيتتلو ظقي 27 20 20 20 10 02

02 10 20 20 30 
 

و ت تتوؼي   600,00 293 4 416,00 912 3 100,00 606 3  را قكي تًو

َتتف ت ال يتأ رق تمةقٌ   31 30 20 20 10 02  000,00 680 2 566,00 548 2 000,00 535 2 الاِقك   ضو بيت اصه و

 000,00 630 000,00 504 000,00 360  ااِقك   و ت تضهات ت، ق  ت اهـق تف ت ضةقٌ قي 32 30 20 20 10 02

 000,00 460 250,00 536 500,00 487 الارا ق  تالاحايقغتمهـ قيتف ت ضةقٌ قي 33 30 20 20 10 02

 600,00 3 600,00 3 600,00 3  اوالبةتكىت االو ع 34 30 20 20 10 02

 000,00 120 000,00 120 000,00 120  ضوؿٌر توىكو  تتؤمر  35 30 20 20 10 02

 0,00 0,00 0,00 الةٕنصتالا اخهقتي ت كقم  36 30 20 20 10 02

 0,00 0,00 0,00  تدجتً  ظ تااؤبي تاكقمقي 37 30 20 20 10 02

 000,00 200 000,00 200 000,00 100  ضةاخ مر تىكو  تابقس 38 30 20 20 10 02

 000,00 200 0,00 0,00 ر هق ب تكي تىطح تاكقمقي 39 30 20 20 10 02

02 10 20 20 40 
 

 000,00 55 000,00 55 000,00 50  ضوؿٌر تو ضالقُ يىتوتهِيتمِي

 000,00 40 000,00 40 000,00 40  ض لٕ تب خيت ااهِيتمصق  ٍ 41 40 20 20 10 02

 000,00 10 000,00 10 000,00 10 رقت ق ذت ضش  تمصق  ٍ 42 40 20 20 10 02

 000,00 5 000,00 5 0,00  ض لٕ تب خيت اهِيتمصق  ٍ 43 40 20 20 10 02

 0,00 0,00 0,00  اا     تمصق  ٍ 44 40 20 20 10 02

02 10 30 30 10 
 

 000,00 500 000,00 500 000,00 250 الآور الا

 000,00 100 000,00 100 000,00 100 اب    ترهقيقيت ٓور الا 11 10 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00 الةٕنصتبو تت ٓور الا 12 10 30 30 10 02

 000,00 200 000,00 200 0,00 أ  ض  ت ٓور الا 13 10 30 30 10 02

 000,00 200 000,00 200 000,00 150 أخ  تتو ايقيت اهِيت ايقيت ٓور الا 14 10 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00 مللومقتيتكاقبت ٓور الا 15 10 30 30 10 02

02 10 30 30 20 
 

 000,00 260 000,00 200 000,00 200  ااِن  و الاقبت ابهقيقيتكل تو نخقًـ ت الهقي 

 000,00 140 000,00 100 000,00 140  ب    ت ابهقيقيتكل تو نخقًـ ت اصيقم  21 20 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00  اةٕن تا و تتالاكايقبي ت اصيقم  22 20 30 30 10 02

 000,00 5 000,00 5 000,00 5  ضللومقتيتاللاقبتالاكايقبلتو يل ت اصيقم  23 20 30 30 10 02

ٖقت توأثقتتالاقبتالاكايقبي ت اصيقم  24 20 30 30 10 02  000,00 100 000,00 80 000,00 5  ض

تو ضقالات اشقتٍتا بٕ تالاكايقبي ت اصيقم  25 20 30 30 10 02 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
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 و إش رقالا

 000,00 5 000,00 5 000,00 40  ااِن تاللاقبت كايقبي ت اصيقم  26 20 30 30 10 02

02 10 30 30 30 
 

 000,00 290 000,00 260 000,00 170 ومؼبوكقيتاو   

 000,00 200 000,00 180 000,00 150 ومؼبوكقيتأو  َت اؼبقك لتمو بتلت ضٕا تاو    31 30 30 30 10 02

 000,00 90 000,00 80 000,00 20 و ضللومقتيت ااِن ت الاقبتاو    32 30 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00  او  تومهاورقيتاو    33 30 30 30 10 02

02 10 30 30 40 
 

 000,00 143 3 000,00 898 2 000,00 370 2 وآلاايقيت اةيق  يتم أ 

وبتل  الا 41 40 30 30 10 02  000,00 258 2 000,00 258 2 000,00 820 1 و اا ويت اُو

 000,00 450 000,00 300 000,00 300 وآلاايقي الةيق  يت ضؼقػي تو ػق  يت اويق تُؼم 42 40 30 30 10 02

 000,00 200 000,00 140 000,00 100 وآلاايقيت اةيق  يتوايل تييقم  43 40 30 30 10 02

 000,00 230 000,00 200 000,00 150 وآلاايقيت اةيق  يتتؤمر تمصق  ٍ 44 40 30 30 10 02

 000,00 5 0,00 0,00  اةيق  يتكل ت ت قي ت اظ  ب  45 40 30 30 10 02

02 10 30 30 50 
 

 000,00 860 2 000,00 030 2 084,80 544 1  ابهقالاتمو ب

 000,00 500 000,00 400 000,00 250  ضِقامتمىت ت ق ت ضو بتل  الا 51 50 30 30 10 02

 000,00 650 000,00 550 000,00 550 و ااايجتوى يٌ ت   هتتل  الا 52 50 30 30 10 02

 000,00 40 000,00 30 000,00 15  ت   تل  الا 53 50 30 30 10 02

و بستح ي ي تل  الاتمو ب 54 50 30 30 10 02  000,00 900 000,00 450 000,00 350  ضيقًتورقممتُو

 0,00 0,00 0,00  اارقذتل  الا 55 50 30 30 10 02

 000,00 250 000,00 200 000,00 140  اصبقه تل  الا 56 50 30 30 10 02

 000,00 150 000,00 80 000,00 60  اورييصتومو بت اصخي ت الو   تل  الا 57 50 30 30 10 02

 000,00 10 000,00 10 000,00 10  اصوررت إش رقثيت الاقبتل  الا 58 50 30 30 10 02

تتل  الا 59 50 30 30 10 02  000,00 300 000,00 250 084,80 139  اًا

 000,00 10 000,00 10 000,00 10  ت،ررتل  الا 60 50 30 30 10 02

 000,00 50 000,00 50 000,00 20  اؼو تل  الا 61 50 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00 ىر تل  الا 62 50 30 30 10 02

02 10 30 30 50 63 ……………………………………. 0,00 0,00 0,00 

02 10 30 30 50 64 ……………………………………. 0,00 0,00 0,00 

02 10 30 30 60 
 

 000,00 160 000,00 35 000,00 60  اصخ تحٌفتمو ب

 000,00 50 0,00 000,00 20  ضنزاي ت اصيقم تمو بتل  الا 61 60 30 30 10 02

 000,00 50 000,00 35 000,00 40  ضؼش ةت ضو بتل  الا 62 60 30 30 10 02

 000,00 60 0,00 0,00  ابل تيٕي ت ضو بتل  الا 63 60 30 30 10 02

02 10 30 30 70 
 

 0,00 0,00 0,00 و نخقرات ضا را

 0,00 0,00 0,00 وا   رشقت تخيو مقيتتو ي تمصق  ٍ 71 70 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00 و ااخررةت اةل تل  الا 72 70 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00  ادخو تػبمتم  بتل  الا 73 70 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00  اتتخي تمو بتل  الا 74 70 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00  اصوررت الاقبتوت  ي تييقم  75 70 30 30 10 02

02 10 30 30 80 
 

 000,00 152 000,00 62 000,00 75 ُقمومي أرحقتتوأتلق تو  ت ق  يتتب   قيل

 000,00 20 000,00 30 000,00 30 كقم تب   قي 81 80 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00 مصق  ٍت ا    قيت ااِهي تو ااحقايي 82 80 30 30 10 02

 0,00 000,00 32 0,00 أرحقت 83 80 30 30 10 02

 000,00 100 0,00 0,00 أتلق  84 80 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00   ت ق  يتُقمومي  85 80 30 30 10 02

02 10 30 30 80 86 
 تػ يتمىت ضوؿٌر تأرو تتاو تاتتاعتمصق  ٍ

 أخ  تتمئ ةقي
45 000,00 0,00 32 000,00 
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02 10 30 30 90 
 

 000,00 640 000,00 810 000,00 550  القم تاإلب  ةتأخ  تتمصق  ٍ

 000,00 150 000,00 150 000,00 100  إش رقالات  تهلْتمةاحِقي 91 90 30 30 10 02

 000,00 20 000,00 20 000,00 10  ضقالات  تهلْتمةاحِقي 92 90 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00 ومو بٌقت اا ًئ تمصق  ٍ 93 90 30 30 10 02

 000,00 350 000,00 350 000,00 350  ال لٕي ت ضو يليتومةاحِقيت  و  94 90 30 30 10 02

 000,00 10 000,00 10 000,00 20  ض   ليتومصق  ٍتر   ي ت  و  95 90 30 30 10 02

 000,00 30 000,00 30 000,00 30  ض مي ت ضةئواي توكىت تخ  ّتكىت ااؤمر  96 90 30 30 10 02

 000,00 80 000,00 250 000,00 40  او  تومصق  ٍتاب  رقيتاكلمقيل 97 90 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00 مصق  ٍتتةيررتى ليٍ 98 90 30 30 10 02

 0,00 0,00 0,00 و  و تط  ت  99 90 30 30 10 02

02 10 40 40 10 
 

 630,83 044 2 660,59 736 1 824,29 840 1  اِ وضتًو ت 

 0,00 0,00 0,00 ػ يتصتيتذتمىتُ  تت ض هو ت اِ ضتًو ت  11 10 40 40 10 02

02 10 40 40 10 12 
ػ يتتمىت ض هو تACL 5163 MADُ  تتت اِ ضتًو ت 

 صتيتذ
1 558 987,07 1 475 145,34 1 386 264,77 

02 10 40 40 10 13 
تACR003776MADDُ  تتت اِ ضتًو ت 

 ػ يتتتتتتتتتصتيتذتمىت ض هو 
3 188,67 1 717,14 0,00 

02 10 40 40 10 14 
تػ يتمىت ض هو …111تتُ  ت اِ ضتًو ت 

 صتيتذ
0,00 0,00 0,00 

02 10 40 40 10 15 
ػ يتتمىت ض هو  3211MADتتACLُ  تت اِ ضتًو ت 

 صتيتذ
278 648,55 259 798,11 239 555,36 

02 10 40 40 10 16 
 ACR 005641ُ  ت اِ ضتًو ت 

MAD ػ يتصتيتذتمىت ض هو 
0,00 0,00 214 619,90 

02 10 40 40 10 17 
تACR 005639 MADُ  ت اِ ضتًو ت 

 ػ يتصتيتذتمىت ض هو 
0,00 0,00 69 710,30 

02 10 40 40 10 18 
تACR 005639 MADُ  تت اِ ضتًو ت 

 ػ يتصتيتذتمىت ض هو 
0,00 0,00 134 480,50 

02 10 40 40 20 
 

 365,06 11 0,00 0,00 أخ  تتمقاي تتح لي

 365,06 11 0,00 0,00  ااؤخررتًو ت  21 20 40 40 10 02

 000,00 453 4 000,00 035 4 000,00 305 3 الارا قكي ت ا ئو تم ق٘ 20

02 20 10 10 10 
 

تو ضئ ةقيتاد، ليقيت ضِ م ت كقم 

  نخلي 
690 000,00 1 820 000,00 1 450 000,00 

02 20 10 10 10 11 
ال وؿٌرتالارا قكي تتىك ق٘تت، ليقيتمِ م تاكقمقي

  
320 000,00 700 000,00 500 000,00 

 000,00 70 000,00 70 000,00 70  ال ومي ت ت رري تال ئ ةقيتمِ م تاكقمقي 12 10 10 10 20 02

 000,00 780 000,00 050 1 0,00 مةقك  يتوبك ت ت، ليقي 13 10 10 10 20 02

 000,00 100 0,00 000,00 300  را قكي تأخ  تتضئ ةقيتاكقمقي 14 10 10 10 20 02

02 20 10 10 10 15 
 ضةقٌ  تف تمئ ة تالاك ق٘تالارا قكي تضوؿٌيت

  اور ري ت ت، قكقي
0,00 0,00 0,00 

02 20 10 10 20 
 

 0,00 0,00 000,00 350 و ضلومقيت اشبقي

 0,00 0,00 0,00 مصق  ٍتمِيت ض ض صتو ت، ا تال   ٓاتالا ت ٌقتي  21 20 10 10 20 02

 0,00 0,00 0,00 ٌبقيتوملومقيتاصقترت نخاقرر  22 20 10 10 20 02

 0,00 0,00 0,00  ضلو  ىت  ت ٌقالاتمصق  ٍ 23 20 10 10 20 02

 0,00 0,00 0,00 مِيتىمو يتو ا ًىتمصق  ٍ 24 20 10 10 20 02

 0,00 0,00 000,00 350 ل  الاتمو بتها تي تألٌ  يتانةقمي  25 20 10 10 20 02

02 20 10 10 30 
 

 كقمقيتو ضةقك  يت ضِ م تاٌقت ةت ض أةت

 و اؼٌوا 
20 000,00 60 000,00 40 000,00 

مصق  ٍتتةيررت ض  ٓاتالارا قكي تو احِقًي ت ت قي ت 31 30 10 10 20 02 0,00 0,00 0,00 
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 رقض أة

02 20 10 10 30 32 
مصق  ٍتتةيررت ض  ٓاتالارا قكي تو احِقًي ت ت قي ت

 رقاؼٌوا 
0,00 0,00 0,00 

 0,00 000,00 20 0,00 مصق  ٍتتةيررتبو تحظقم تىػٌق٘ 33 30 10 10 20 02

 0,00 0,00 0,00  ت اقم تمصق  ٍ 34 30 10 10 20 02

 000,00 40 000,00 40 000,00 20 ال خي قيتىػٌق٘تمِيتمصق  ٍ 35 30 10 10 20 02

02 20 20 20 10 
 

َتت ت، ليقي  000,00 700 1 000,00 500 1 000,00 290 1  ا  قطي تو اٌ 

 000,00 700 1 000,00 500 1 000,00 290 1  ا  قطي تاد، ليقيتاكقمقي 11 10 20 20 20 02

َتتاكقمقي 12 10 20 20 20 02  0,00 0,00 0,00  ا  قطي تالٌ 

02 20 20 20 20 
 

بقيتملك لتُقكقي  000,00 200 000,00 200 000,00 170   قطي تومٓ 

 0,00 0,00 0,00  ا  قطي ت اِقكقيتتةيررتمصق  ٍتف تمةقٌ قي 21 20 20 20 20 02

 0,00 0,00 0,00  ا  قطي ت ضلك تتةيررتمصق  ٍتف تمةقٌ قي 22 20 20 20 20 02

بقيتتةيررتمصق  ٍتف تمةقٌ قي 23 20 20 20 20 02  0,00 0,00 0,00  ا  قطي ت ضٓ 

 000,00 200 000,00 200 000,00 170  ا  قط تاو   تل  الا 24 20 20 20 20 02

02 20 30 30 10 
 

 000,00 80 000,00 70 000,00 55 ويي اي ت خي تمو ب

02 20 30 30 10 11 
ٖقت ت اصخي ت ضو بتل  الا ت اصخي ت ابل ي تال 

 الا ت ٌقتي تو ض  ٓا
20 000,00 0,00 0,00 

02 20 30 30 10 12 
قي ت ضو بتل  الا ٖقت ت اصخي تالُو و تالصخ ت ابل ي تال 

 الا ت ٌقتي تو ضةاويٌقيتض  ٓات
5 000,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00  اٌ ر  تارقبةتمو بتل  الا 13 10 30 30 20 02

 000,00 80 000,00 50 000,00 30 و تخ   يتالؼٌيليقيت ضبي  يتل  الا 14 10 30 30 20 02

ٖقت تيوررتكاقبتل  الا 15 10 30 30 20 02  0,00 000,00 20 0,00 الصخ ت ابل ي تال 

02 20 30 30 20 
 

 0,00 0,00 0,00  االِياتح لي

 0,00 0,00 0,00  االِياتمو بتل  الا 21 20 30 30 20 02

 0,00 0,00 0,00 الالِياتيوررتكاقبتل  الا 22 20 30 30 20 02

02 20 40 40 10 
 

 0,00 0,00 0,00 و ضةاويٌقيتالا ت ٌقتي ت ض  ٓاتاو   

 0,00 0,00 0,00  اصوررت ضل  يتو الاقبتل  الا 11 10 40 40 20 02

 0,00 0,00 0,00 رقن ابرتخقي تمهاورقيتل  الا 12 10 40 40 20 02

 0,00 0,00 0,00 وىثو  ت ضلب تل  الا 13 10 40 40 20 02

02 20 40 40 20 
 

 0,00 0,00 0,00 البهقيقيتالاكايقبي ت اصيقم 

 0,00 0,00 0,00 الا ت ٌقتي ت ض  ٓاتابهقيقيتالاكايقبي ت اصيقم  21 20 40 40 20 02

 0,00 0,00 0,00  ضةاويٌقيتابهقيقيتالاكايقبي ت اصيقم  22 20 40 40 20 02

02 20 40 40 30 
 

 0,00 0,00 0,00  الاقبتوايل ت اصيقم 

 0,00 0,00 0,00  ااِن تاللاقبتالاكايقبي ت اصيقم  31 30 40 40 20 02

ٖقت تاوثقتتوكاقبتالاكايقبلتو يل ت اصيقم  32 30 40 40 20 02  0,00 0,00 0,00  ض

02 20 50 50 10 
 

 000,00 110 000,00 90 000,00 110   تهلٓي تواو   تها تي تمو ب

 000,00 100 000,00 80 000,00 100 م   ي تاو   تل  الا 11 10 50 50 20 02

 000,00 10 000,00 10 000,00 10  ت،و تاتضهات إا تل  الا 12 10 50 50 20 02

 0,00 0,00 0,00  ض   ي تال ؼقك تها تي تمو بتل  الا 13 10 50 50 20 02

02 20 50 50 20 
 

 0,00 0,00 0,00 و نخقًـ ت اصيقم 

 0,00 0,00 0,00 وىثقتتاللاقبتالاكايقبلتتو يل ت اصيقم  21 20 50 50 20 02

 0,00 0,00 0,00 البهقيقيتالاكايقبي ت اصيقم  22 20 50 50 20 02

02 20 60 60 10 
 

 000,00 80 000,00 60 000,00 60   تهلٓي تواو   تها تي تمو ب

 000,00 70 000,00 50 000,00 50 م   ي تاو   تل  الا 11 10 60 60 20 02

 0,00 0,00 0,00 ال ٕابقيت إا تل  الا 12 10 60 60 20 02
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 000,00 10 000,00 10 000,00 10  ت،و تاتضهاتٓا تل  الا 13 10 60 60 20 02

 0,00 0,00 0,00  ا  خلي تال    ستها تي تمو بتل  الا 14 10 60 60 20 02

 0,00 0,00 0,00  ا  خلي تال    ستوىثو  ت ضلب تل  الا 15 10 60 60 20 02

 0,00 0,00 0,00  ا  خلي تال    ستيوررتكاقبتل  الا 16 10 60 60 20 02

02 20 60 60 20 
 

 0,00 0,00 0,00 و نخقًـ ت اصيقم 

 0,00 0,00 0,00 اللاقبتالاكايقبلتو يل ت اصيقم  21 20 60 60 20 02

 0,00 0,00 0,00 البهقيقيتالاكايقبلتو يل ت اصيقم  22 20 60 60 20 02

02 20 70 70 10 
 

 000,00 90 000,00 90 000,00 40  اإو ىتم  ٓا

 000,00 10 000,00 10 0,00 ال هاخبر ت ضةا  ت اإو ىتمصق  ٍ 11 10 70 70 20 02

 000,00 80 000,00 80 000,00 40  ت، قك تضوؿٌيت ضةا  ت اإو ىتمصق  ٍ 12 10 70 70 20 02

 0,00 0,00 0,00 تلو ظقيت ااؤػررتوتِو  ت اِ   ي 13 10 70 70 20 02

02 20 70 70 10 14 .............. 0,00 0,00 0,00 

02 20 80 80 10 
 

 000,00 43 000,00 45 000,00 120  ضٕابقي

 000,00 20 000,00 20 000,00 20  إا تل  الا 11 10 80 80 20 02

 000,00 20 000,00 20 0,00 وىثقتتاللاقبتالاكايقبلتو يل ت اصيقم  12 10 80 80 20 02

 0,00 0,00 0,00 البهقيقيتالاكايقبي ت اصيقم  13 10 80 80 20 02

 000,00 3 000,00 5 000,00 100  ن الٌ تو اة،ليت إا تتةٌرر 14 10 80 80 20 02

02 20 80 80 20 
 

 0,00 0,00 0,00  ضو يِي ت ضلقٌ 

 0,00 0,00 0,00 مو يِي تأبو يتل  الا 21 20 80 80 20 02

 0,00 0,00 0,00  ااِن تاللاقبتالاكايقبلتو يل ت اصيقم  22 20 80 80 20 02

 0,00 0,00 0,00 البهقيقيتالاكايقبي ت اصيقم  23 20 80 80 20 02

02 20 80 80 30 
 

 0,00 0,00 0,00  ضةق  

 0,00 0,00 0,00 يوررتكاقبتل  الا 31 30 80 80 20 02

 0,00 0,00 0,00 البهقيقيتالاكايقبي ت اصيقم  32 30 80 80 20 02

 0,00 0,00 0,00 اللاقبتالاكايقبي تو يلحقيت اصيقم  33 30 80 80 20 02

02 20 80 80 40 
 

 0,00 0,00 0,00  ا بق تبو ت

 0,00 0,00 0,00 اللاقبتالاكايقبي تو يلحقيت اصيقم  41 40 80 80 20 02

 0,00 0,00 0,00 البهقيقيتالاكايقبي ت اصيقم  42 40 80 80 20 02

02 20 80 80 50 
 

 0,00 0,00 0,00  ضاقحٍ

 0,00 0,00 0,00 اللاقبتالاكايقبلتو يل ت اصيقم  51 50 80 80 20 02

 0,00 0,00 0,00 البهقيقيتالاكايقبلت يل  52 50 80 80 20 02

 0,00 0,00 0,00  ااق  خي تىثق تايل  53 50 80 80 20 02

02 20 80 80 60 
 

 0,00 0,00 0,00  ت، يل ت اٌهو تتم    

 0,00 0,00 0,00 ال لقميتمو بتل  الا 61 60 80 80 20 02

 0,00 0,00 0,00 الاكايقبلت الاقبتايل  62 60 80 80 20 02

 0,00 0,00 0,00 البهقيقيت كايقبلتايل  63 60 80 80 20 02

02 20 80 80 70 
 

 000,00 600 0,00 000,00 360 مهاتاصقترت ت، ليقي

 000,00 600 0,00 000,00 360 مهاتاصقترت ت، ليقيت احِقًي  71 70 80 80 20 02

02 20 90 90 10 
 

 0,00 0,00 0,00 بيوي تػِوس

 0,00 0,00 0,00  اؼِوستمصق  ٍ 11 10 90 90 20 02

02 20 90 90 20 
 

 000,00 60 000,00 100 000,00 40 ىمو يتبًىتومصقترت ضِقر 

 0,00 0,00 000,00 40  ابهقالاتمو بتل  الا 21 20 90 90 20 02

 000,00 60 000,00 100 0,00 ال ِقر تالاكايقبلتو يل ت اصيقم  22 20 90 90 20 02

 000,00 100 8 000,00 880 7 910,00 579 7  ااِهي ت ا ئو تم ق٘ 30
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02 30 10 10 10 
 

  ضهقػّت اةٕىل

  اب ئ تكل تو نخقًـ ت تخ  تّت ت ظ  الال
209 910,00 430 000,00 500 000,00 

 000,00 160 000,00 100 000,00 80 وىه  ستىش،ق تل  الا 11 10 10 10 30 02

ق ت اباو تتل  الا 12 10 10 10 30 02  0,00 0,00 0,00 و ض قتيتال وق ستوىٌ 

 000,00 40 000,00 20 910,00 9 ى   ةتل  الا 13 10 10 10 30 02

 000,00 100 000,00 60 000,00 20 الت و  تيوررتكاقبتل  الا 14 10 10 10 30 02

ي تلق  يتل  الا 15 10 10 10 30 02  0,00 0,00 0,00  ال ق  يتاوُر

 000,00 20 000,00 100 000,00 20  ا و  قتأ  قالاتلق  يتل  الا 16 10 10 10 30 02

 000,00 180 000,00 150 000,00 80 يوررتكاقبتل  الا 17 10 10 10 30 02

 0,00 0,00 0,00  اصل تمىت ضيقًتوم قممت اِو بم تل  الا 18 10 10 10 30 02

02 30 10 10 20 
 

ٖقيتكل تو نخقًـ ت اصيقم   000,00 350 000,00 350 000,00 620  ض ال

02 30 10 10 20 21 
تو تخ  تّت ت ظ  الاتال هقػّتالاكايقبي ت اصيقم 

 و اوقرقي
300 000,00 100 000,00 150 000,00 

02 30 10 10 20 22 
قيت ال ومي ت اةقحقيتييقم  توم  ًّتو ضهوٌز

  ال ومي تو ضا ريتت اةيق  ي
0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 و ضةقرات ا و ػئتييقم  23 20 10 10 30 02

 000,00 100 0,00 0,00  ضةال ل ت ضيقًتم ق لتتييقم  24 20 10 10 30 02

قيتالاكايقبي ت اصيقم  25 20 10 10 30 02  0,00 000,00 100 000,00 300 الؼُ 

 0,00 0,00 0,00  ااِهي ت ابهقيقيتييقم  26 20 10 10 30 02

 0,00 0,00 0,00  ن ي قيتييقم  27 20 10 10 30 02

 000,00 100 000,00 150 000,00 20  ا  قطي ت ضو آيتييقم  28 20 10 10 30 02

 0,00 0,00 0,00 ال   ت اصقترت ضقالاتمو آيتييقم  29 20 10 10 30 02

 0,00 0,00 0,00  ال ومي ت مق ةتمو آيتييقم  30 20 10 10 30 02

 0,00 0,00 0,00 أخ  تتمو آيتييقم  31 20 10 10 30 02

02 30 20 20 10 
 

 000,00 000 1 000,00 900 000,00 550 و نخقًـ ت اصيقم 

02 30 20 20 10 11 
ٖقيتالاكايقبلتو يل ت الهقي  ت ااو بمتا ب

  مق ةتومو آي
550 000,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00  ال ومي ت مق ةتضو آيتالاكايقبي ت اصيقم  12 10 20 20 30 02

02 30 20 20 10 13 
ت ااحو يتمحؼقيتال وا  يلتالاكايقبي ت اصيقم 

 و اصٌقتات ا  ةي 
0,00 0,00 0,00 

 000,00 000 1 000,00 900 0,00  اصيقم تكاقبتل  الا 14 10 20 20 30 02

02 30 20 20 20 
 

 000,00 000 6 000,00 000 6 000,00 000 6  ال ومي ت مق ةت  تهلْ

 000,00 000 6 000,00 000 6 000,00 000 6  ضةاحِقي 21 20 20 20 30 02

02 30 30 30 10 
 

 000,00 250 000,00 200 000,00 200 و نخقًـ ت اصيقم 

 000,00 250 000,00 200 000,00 200  ضةاحِقي 11 10 30 30 30 02

 0,00 0,00 0,00  اصيقم تكاقبتل  الا 12 10 30 30 30 02

 0,00 0,00 0,00 الاُاصقبي ت ا ئو تم ق٘ 40

02 40 10 10 10 
 

 0,00 0,00 0,00  اٌلحر تاكقم 

 0,00 0,00 0,00  اٌلحي ت ااوكي تم  ٓاتتةيررتمصق  ٍتف ت ضةقٌ   11 10 10 10 40 02

02 40 20 20 10 
 

 0,00 0,00 0,00 الالقوميقيتاكقمقي

 0,00  ااِلي ي ت اصهقك  11 10 20 20 40 02
  

 0,00 0,00 0,00 مةقك ةت االقوميقي 12 10 20 20 40 02

02 40 20 20 10 13 ........... 0,00 0,00 0,00 

 115,00 409 2 020,00 447 1 020,00 359 5  ا ك تم ق٘ 50

02 50 10 10 10 
 

َتتوا رققت   ب تو اوريبقيتو ا  و ت تخِو 0,00 0,00 0,00 
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 حّتبوررت نخصل 

 0,00 0,00 0,00 اد و صت   ب 11 10 10 10 50 02

 0,00 0,00 0,00 ال ِقواليت   ب 12 10 10 10 50 02

02 50 10 10 20 
 

 426,00 244 1 000,00 590 800,00 620 4 تلو ظقي

ٖق ت اِظقتي تو تٌقُقيت اصدرتمصق  ٍتتهٌيا 21 20 10 10 50 02  426,00 214 1 000,00 450 000,00 540 4 ىح

 0,00 0,00 800,00 80 تلو ظقيتكىت اظ  تاصقترت ت و ص 22 20 10 10 50 02

 000,00 30 000,00 140 0,00  ا كقولتتواُقم ت ضةؼ ةتيو ت  23 20 10 10 50 02

02 50 10 10 30 
 

 000,00 50 0,00 0,00 مصق  ٍتمخالٌ توك ليقيترؤم 

 000,00 50 0,00 0,00 مصق  ٍتتؤمر تلةيا ت ض  خيي 31 30 10 10 50 02

02 50 10 10 30 32 ............... 0,00 0,00 0,00 

02 50 20 20 10 
 

 0,00 0,00 0,00  اؼق ت ت ضصق  ٍتخل٘تمىت ا ك 

 0,00 0,00 0,00  ضوؿٌر  11 10 20 20 50 02

 0,00 0,00 0,00  اتةيررتويو ت ت الاقب 12 10 20 20 50 02

02 50 30 30 10 
 

 0,00 0,00 0,00  اوررتاٌقت ةتمصق  ٍ

02 50 30 30 10 11 
 تملٓر تاٌقت ةت الق توىمىتترقاصخ تماللِ تألوق٘

 ُقي  ى
0,00 0,00 0,00 

02 50 40 40 10 
 

 0,00 0,00 0,00  ضدخِ ت ضرز مي تف تمةقٌ  

 0,00 0,00 0,00 مةقٌ  تف ت ضرز مي ت ضدخِ ت٘...................... 11 10 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00  قٌ  تف ت ضرز مي ت ضدخِ ت٘...................... 12 10 40 40 50 02

02 50 40 40 20 
 

 0,00 0,00 0,00  ض يوبةت ضبقاىتمىت اهٌِقيتتخةق تبًلقي

 0,00 0,00 0,00  ض يوبةت ضبقاىتمىت اهٌِقيتتخةق تبًلقي 21 20 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00  ض يوبةت ضبقاىتمىت اهٌِقيتتخةق تبًلقي 22 20 40 40 50 02

02 50 40 40 30 
 

تألمو تت ض يوبةت ضبقاىتتخةق تبًلقي

 خصويي 
0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 خصويي تألمو تت ض يوبت ضبقاىتتخةق تبًلقي 31 30 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00 خصويي تألمو تت ض يوبت ضبقاىتتخةق تبًلقي 32 30 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00 خصويي تألمو تت ض يوبت ضبقاىتتخةق تبًلقي 33 30 40 40 50 02

02 50 40 40 40 
 

 000,00 50 000,00 50 500,00 50 اد، قكقيت اور ري تبًلقي

 000,00 50 000,00 50 500,00 50 بًلقيتاٌقت ةت ن،ل تالاُلي  ت ل  الاتمو بت االِيا( 41 40 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00 بًلقي............................ 42 40 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00 بًلقي............................ 43 40 40 40 50 02

02 50 40 40 50 
 

 0,00 0,00 0,00 بًلقيتاٌقت ةت ن، وكقيتومئ ةقيت االقو ت

 0,00 0,00 0,00 بًلقي............................ 51 50 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00 بًلقي............................ 52 50 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00 بًلقي............................ 53 50 40 40 50 02

02 50 40 40 60 
 

 689,00 904 020,00 727 720,00 647 أخ  تتبًلقي

 000,00 100 000,00 100 0,00 بًلقيتادخةق تمل ضت اصهقك ت ااِلي ي  61 60 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00 بًلقيتال ٓ  ت اوػهي تالهِيتو او قتيت الورةتيٕي  62 60 40 40 50 02

ٔقا ت ضةاِل تالهِي 63 60 40 40 50 02  0,00 0,00 0,00 بًلقيتالو

 0,00 0,00 0,00 بًلقيتض  ٓات اإو ى 64 60 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00 بًلقيتضصدخ تالا اِبق٘تو ضةقك ةتوتِيي ت ابر مج 65 60 40 40 50 02

 0,00 0,00 0,00 بًلقيتاٌقت ةت ت،قملقي 66 60 40 40 50 02

02 50 40 40 60 67 
بًلقيتال خابر يت ال ومي تو ضصقترت ااقبل تاو   ةت

  اصخ ت ال ومي 
0,00 0,00 0,00 

 689,00 794 020,00 627 720,00 647 بًلقيتتخةق تمـق ت ضةقك ةت اؼبي  68 60 40 40 50 02
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02 50 40 40 60 69 
بًلقيتو ر ت مخ  غت ت، قكقيت اور ري تف تر لي ت

  ضهاخبر 
0,00 0,00 10 000,00 

02 50 40 40 70 
 

 000,00 160 000,00 80 000,00 40 بًلقيتاٌقت ةت ت، ليقيت ضشهي 

 000,00 160 000,00 80 000,00 40 بًلقيتاٌقت ةت ت، ليقيت ضشهي  71 70 40 40 50 02

02 50 40 40 70 72 .................. 0,00 0,00 0,00 

02 50 40 40 70 73 .................. 0,00 0,00 0,00 

 489,11 270 6 103,41 839 10 260,91 534 10  اهاقتجت م مقذتم ق٘ 60

02 60 10 10 10 
 

 489,11 270 6 103,41 839 10 260,91 534 10  ضرز مي تمىت احقنيتاد،االات اٌقتعتبًلقي

 489,11 270 6 103,41 839 10 260,91 534 10  ضرز مي تمىت احقنيتاد،االات اٌقتعتبًلقي 10 10 10 10 60 02

 
61 784 000,00 63 484 000,00 65 456 000,00 

اتتتؼاو  تمل و اق تفا ت ضا  خييتتلنة،يتأ تنةب تم اوتمصاق  ٍت اتةايررتفا تٔليتهاقتُا تكً  اذترلواتتم  اوقتماقتتا تذٓاً 

اااا تره اااوتت65.456.000,00 ض تِبااا توتٌاااوت حيااادترلاااىتم  ااااوقتتِااا ي  يت ضصااااق  ٍتتل2019تمِق مااا تماااامتمرز ميااا ت ااااه ت%..41بٌ 

تتتؼو  تمش قتمِق ما تبةاه تتلبٌ  ت63.484.000,00 وتت02.2وف تتٌقيييتٌا ت ن، وقتتور تم  وك تمىتىرو  ت ات تكً 

تمخصترقاآ :

تف ت ضقت 1ت2131تروةب ت2.  اِ   تمصق  ٍت ابق ت -

تف ت ضقت ت1ت01100روةب تت02  تٌققتمصق  ٍت ابق ت -

تف ت ضقت 1ت100.ف تح وبتتت42مصق  ٍت ابق ت  قبةتف ت -

تف ت ضقت 1ت3131روةب تت32  قبةتف تمصق  ٍت ابق ت -

 ف ت ضقت 1ت0123روةب تت12  قبةتمصق  ٍت ابق تت -

"م ااااق٘ت ب  ةتتٖااااقايٍت ابااااق ت القلاااا تتأ تًه اااا تلنةاااب تٌاااااًتىرااااو  تا اااا ت ن، ااااوقت إلاااا تضصااااق  ٍتمرز مياااا ت اتةاااايرر

روةاب تت12ثا ت اباق تتل%0140.مىتم  اوقت ضا  خييلتيلياكتراق ت ا ائو ت ااِهيا تروةاب ترلواتت 10111% تتهقىتنةب القم "تتبل

 1%.411 تبوتأخرر ترق ت ا ئو تالاُاصقبي تروةتل%11.2روةب تت02قابق تًتل%.211

تف تتحلييتم  يتألٌ تٌاًت اا قب يتم  :ت

ا ت  تٌاققتتٖلٌاا ت اهٌِاقيت ربق  اا ت ضهصاوصتكل هااقتفاا ت اِاقمو ت  و اتاا توياايتتل113.14ااهـي اا تاد، قكاقيت اور رياا تُ 

ا تت65.456.000,00ماىتم  اوقتمرز ميا ت اتةايررت ابقاوا تت%ت12122تت اٖيتألتروةب تلبٌ  ت3114411.311.4م  وكشقتا   بٌ 

لتوتملااا ت  تٌااققتٌاااًت اوةااب تا اا ت اا ااقبةت اتاا تلااش تهقتبلااعت02.2ةااه تامِق ماا ترقاهٌِااقيتالاربق  اا تت%9.09را ااقبةتتِاا  ت ت

ت ضاللِاا ترقا و تااا  راااو تومااقتيتبلشاااقتمااىتًو تااا توتىت و تاا توت ا اهقر اا تكاااىت اا ااقبةتىخراارةتفااا تال اااوؿٌر تى ق ااي تت اٌصاا٘و

و  بياقبتًو تا ت اِا وضت اتا تتلتوؼيقيت را قكي لتاطاقً تا ا ت  تٌاققتتٖلٌا تىحٖاق ت اِظاقتي ت اتا تيا  يتفا تحاّت ت، قكا 

تى اابو  تتح ياا  تو ضاللِاا تتل0202 اا ا ت ا اا وقتفاا تتؤبياا تخؼوػشااقت ااه ت رِاا وضتم ااق بمت ااؼشراارت اةااقتيتوتهيئاا ت اةااَو

ت تخظاا    تهااقتحصاا ت ت، قكاا تمااىتمـااق ت ضةااقك ةت اؼبياا ت  مياا لتتلرااق ت ت  اا  توتهيئاا ت اؼااَ  اطااقً تا اا ت اا ااقبةت اتاا تكً 

ربق  اااااا تمااااااقٌايتتِاااااا ي  تهقتاتقُيااااااقيتو الِااااااوبت ضبرماااااا تمااااااىتػاااااا يت ت، قكاااااا تماااااامت اوراااااارتتلاباااااارتمصااااااق  ٌٓ ااااااقتأ تمخالااااااٍتالاتٌق



   9102الجلسة العادٌة لشهر أكتوبر محضر 

 

 

171 

ًظلتكىترق  ت اا قب يت اظ و   تال ا قر تضاؼلبقيت اه وت ا ي و  ف تو ال   نيتال  يه تف تم ق٘تبٌ  لتت500.00 288 2

اااامتمااااىتتٖلٌاااا تمااااو بت ابهااااقالاتومصااااق  ٍتحظااااررةتياااايقم ت ضهااااقػّت ت ظاااا  الاتو اةااااقحقيتو مااااق ةت ال ومياااا لترقإلطااااقً تا اااا  ت اً 

  ا قر تضاؼلبقيتخ مقيت اِ  ت ضوز ي ة1الت اةيق  يت

حاااا يتموكااااقتمااااقتمااااىتُاااا  ةت ت، قكاااا تكلاااا تأثِلااااتتمصااااق  ٍتمرز مياااا ت اتةاااايررتوتتٌاااااًت ااٖااااقايٍلتخقياااا تالاربق  اااا تمنهااااقل

ف تؿايترِاقالاتحصا ت ت، قكا تماىت اظا  ب تكلا ت اِي ا ت ضظاقً تكلا تتلالا ا    تف تتحِيّت اوثررةت ضوز ي ةتالٌقتعت ااِ ي لت

ٔقمتتكليكتمهات ه ت ت02.11مقت

االتأمااااكتوت هاااا تذاااااٗتتاااا ت ال اااايتكلاااا تت لااااي ت اهٌِااااقيتو نخقًـاااا تكلاااا ت ااو  مااااقيت ضقاياااا تاد، قكاااا تراخصاااايصتًااااقتعت

ااا ت489,11 270 6تتةااااؼيمترو  اااؼاكت ت، قكااا تمو يااال تتهٌيااااتم اااق بمتر ماااقمجت ال ااايتو ضِااا  تفااا تلتِاا ي لت ٓ اااقت ااايؤتيتتلبٌ 

تك طكتف ت اهِؼ ت احقمي تمىتٌاًت ت،لة 1
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Situation du budget d'investissement des années  2017, 2018 et 9 mois de l'année 2019 
C
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Intitulé 
Crédits 

finales 2017 

Total Engagé 

2017 

Emissions 

2017 

Crédits finales 

2018 

Total Engagé 

2018 

Emissions 

2018 

Crédits finales 

2019 

Total Engagé  

30-9-2019 

Emissions 

 30-9-2019 

10 10/11 10 11 
Acquisition des 

Terrains 
0,00 0,00 0,00 2 520 000,00 1 111 000,00 1 111 000,00 3 809 000,00 0,00 0,00 

10 10/11 10 14 

Droits et taxes liés 

aux acquisitions 

immobilières 

0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 

10 10/11 20 21 
Etudes et assistance 

techniques 
300 000,00 146 880,00 146 880,00 153 120,00 15 392,40 0,00 253 120,00 15 392,40 0,00 

10 10/11 20 24 
Construction  de 

murs de clôture 
159 006,12 0,00 0,00 159 006,12 0,00 0,00 159 006,12 0,00 0,00 

10 10/11 30 33 

Aménagement des 

bâtiments 

administratifs 

3 530 000,00 1 713 340,41 261 528,86 2 958 782,98 1 721 956,42 197 988,00 3 060 794,98 2 270 566,27 30 000,00 

10 10/12 10 11 

Véhicules, 

motocycles, cycles 

et engins 

2 215 296,00 1 965 276,00 1 765 296,00 2 461 204,00 1 404 325,00 1 404 325,00 2 606 879,00 1 499 850,00 495 000,00 

10 10/12 10 12 
Matériel et mobilier 

de bureau 
49 056,00 49 056,00 49 056,00 178 784,00 98 784,00 98 784,00 320 000,00 119 532,00 45 600,00 

10 10/12 10 13 Matériel technique 243 239,00 81 192,00 79 176,00 776 432,19 145 566,00 67 800,00 1 408 632,19 117 051,00 115 080,00 

10 10/12 10 14 
Matériel 

informatique 
198 012,00 198 012,00 198 012,00 500 000,00 198 000,00 198 000,00 502 000,00 199 899,00 99 000,00 

10 10/12 10 15 
Matériel électrique 

et électronique 
39 444,00 39 444,00 29 700,00 9 744,00 9 744,00 0,00 59 744,00 9 744,00 0,00 

10 10/12 10 16 
Matériel des fêtes et 

de pavoisement 
18 720,00 18 720,00 18 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 10/12 20 21 

Acquisition des 

Véhicules, 

motocycles, cycles 

et engins 

513 966,06 513 966,06 474 984,00 131 982,06 129 212,22 93 000,00 276 506,81 197 850,77 160 716,28 

10 10/13 10 11 
Projet intégré 

de....................... 
1 712 270,02 1 932 707,62 0,00 1 712 270,02 1 932 707,62 0,00 1 712 270,02 1 932 707,62 0,00 
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10 10/13 10 12 
Projet intégré 

de....................... 
702 754,71 332 055,30 0,00 507 234,60 332 055,30 173 749,33 333 485,27 158 305,97 11 191,79 

10 10/13 10 13 

Travaux de 

restructuration des 

quartiers sous-

équipés 

0,00 0,00 0,00 11 400 000,00 0,00 0,00 11 400 000,00 0,00 0,00 

10 20 10 13 

Amortissement en 

capital de 

l'emprunt n° 

................ contracté 

auprès du ........ 

1 062 399,97 1 062 399,97 1 062 399,97 1 185 594,97 1 185 594,97 1 185 594,97 24 936,74 24 936,74 24 936,74 

10 20 10 14 

Amortissement en 

capital de 

l'emprunt n° 

................ contracté 

auprès du ........ 

19 847,16 19 847,16 19 847,16 21 295,97 21 295,97 21 295,97 1 269 436,70 1 269 436,70 1 269 436,70 

10 20 10 15 

Amortissement en 

capital de 

l'emprunt n° 

................ contracté 

auprès du ........ 

245 021,68 245 021,68 245 021,68 273 354,78 273 354,78 273 354,78 292 205,22 292 205,22 292 205,22 

20 10/11 20 21 
Etudes et assistance 

techniques 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 

20 10/11 20 22 
Construction des 

bâtiments sociaux 
0,00 0,00 0,00 2 260 000,00 0,00 0,00 2 260 000,00 0,00 0,00 

20 10/11 30 32 
Aménagement des 

bâtiments 
248 708,55 248 708,55 223 511,28 175 197,27 22 422,70 0,00 25 197,27 22 422,70 0,00 

20 20/21 20 22 
Stades et complexes 

sportifs 
2 000 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 821 215,20 0,00 

20 20/21 30 31 

Terrains de sport et 

de complexes 

sportifs 

1 674 383,40 1 293 531,78 188 376,84 2 205 154,94 1 105 154,94 600 069,49 2 105 085,45 505 085,45 0,00 

20 20/21 30 32 Piscines 161 879,03 161 879,03 0,00 1 698 886,79 161 879,03 0,00 1 698 886,79 161 879,03 0,00 

20 20/22 10 13 Matériel  de sport 0,00 0,00 0,00 189 678,00 189 678,00 0,00 189 678,00 189 678,00 0,00 

20 30/32 10 11 

Acquisition des 

Véhicules, 

motocycles, cycles 

et engins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 
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20 30/31 20 22 
Construction de 

bâtiments 
798 000,00 498 000,00 0,00 498 000,00 498 000,00 0,00 498 000,00 498 000,00 0,00 

20 70/71 20 22 
Construction des 

bâtiments 
228 241,36 228 241,36 0,00 2 228 241,36 228 241,36 144 549,92 2 083 691,44 83 691,44 0,00 

20 70/71 30 32 
Aménagement des 

bâtiments 
745 891,12 704 608,83 632 460,81 60 326,83 60 326,83 60 326,83 0,00 0,00 0,00 

30 10/11 10 11 Etudes générales 81 955,76 81 955,76 0,00 81 955,76 81 955,76 0,00 81 955,76 73 543,86 0,00 

30 10/11 10 12 Etudes techniques 3 528 520,26 1 713 937,75 337 345,26 3 791 175,00 2 275 240,43 652 515,82 3 038 659,18 2 517 045,04 186 162,82 

30 10/11 20 21 
Aménagements des 

places 
3 618 592,58 2 492 117,55 1 882 379,98 8 036 212,60 1 067 337,98 0,00 8 836 212,60 1 067 337,98 363 087,55 

30 10/12 20 22 

Gros travaux 

d'aménagement des 

espaces verts 

393 341,07 53 341,07 0,00 6 433 341,07 51 863,72 11 735,72 6 421 605,35 401 673,60 0,00 

30 20/21 10 11 
Construction des 

voies urbaines 
1 505 006,38 451 557,37 413 685,60 1 091 320,78 29 928,39 5 032,44 1 086 288,34 24 895,95 0,00 

30 20/21 30 31 
Aménagement des 

voies urbaines 
2 268 147,76 1 465 224,36 1 031 353,21 8 409 514,55 7 363 837,31 349 889,18 8 035 190,25 7 013 948,13 544 002,05 

30 20/21 30 34 Ponts 368 775,42 368 775,42 338 891,49 25 154,69 25 154,69 25 154,69 0,00 0,00 0,00 

30 20/22 10 11 
Adduction d'eau 

potable 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 000,00 207 554,25 0,00 

30 20/22 10 12 

Aménagement des 

points d'eau 

publiques 

279 248,50 240 739,38 20 654,58 538 593,92 220 084,80 0,00 330 593,92 220 084,80 0,00 

30 20/22 10 15 Forage de puits 1 322 104,96 112 107,84 0,00 1 001 536,96 273 099,84 144 180,68 1 197 356,28 128 919,16 0,00 

30 20/22 30 32 

Khettaras, séguias 

et canaux 

d'irrigation 

0,00 0,00 0,00 230 131,20 230 131,20 180 902,40 49 228,80 49 228,80 22 331,02 

30 20/23 10 11 
Installation de 

poteaux et câblages 
127 318,40 127 318,40 0,00 15 727 318,40 127 318,40 0,00 15 327 318,40 127 318,40 0,00 

30 20/23 20 21 Poteaux et câblages 1 200 000,00 33 208,80 0,00 1 200 000,00 828 764,40 765 100,80 434 899,20 161 313,60 97 650,00 

30 20/24 10 11 Canalisation 2 603 332,85 2 603 332,85 903 700,30 11 219 632,55 8 950 765,89 1 245 407,72 9 908 883,29 7 705 358,17 2 625 916,45 
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30 20/24 10 12 
Station de 

refoulement 
438 747,28 338 747,28 207 320,32 231 426,96 74 513,46 19 068,42 212 358,54 55 445,04 0,00 

30 20/24 20 21 
Réseau de 

canalisation 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 

30 20/24 20 22 
Stations de 

refoulement 
700 069,07 205 686,45 205 686,45 714 382,62 53 664,00 47 988,00 1 466 394,62 628 428,00 0,00 

40 10 10 11 
Acquisition des 

Terrains 
485 893,35 0,00 0,00 485 893,35 0,00 0,00 485 893,35 0,00 0,00 

40 20 20 22 U.T.O.M. 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

40 30 20 21 

Etudes et 

assistances 

techniques 

300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 272 881,21 97 200,00 550 000,00 0,00 0,00 

40 30 20 21 

Etudes et 

assistances 

techniques 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 800,00 175 681,21 0,00 

40 30 20 22 
Construction des 

abattoirs 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 

40 30 20 26 Marchés couverts 1 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00 0,00 0,00 

40 30 30 32 
Aménagement des 

abattoirs 
2 845 416,88 1 139 544,96 0,00 2 439 544,96 1 139 544,96 0,00 1 139 544,96 1 139 544,96 0,00 

40 30 30 33 
Marchés de gros et 

halls aux poissons 
300 594,61 300 594,61 73 024,80 227 569,81 227 569,81 0,00 287 569,81 227 569,81 0,00 

40 30 30 35 
Souks 

hebdomadaires 
2 100 000,00 0,00 0,00 5 300 000,00 4 378 627,33 0,00 5 661 625,32 4 378 627,33 627 490,50 

40 30 30 36 Marchés couverts 1 420 000,00 0,00 0,00 1 420 000,00 0,00 0,00 1 420 000,00 0,00 0,00 

50 30 10 11 

Versements au 

compte du conseil 

provincial 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350 000,00 0,00 0,00 

50 30 10 12 

Versements au 

compte du conseil 

provincial pour 

l’aménagement de 

l’aérodrome  « 

SIDI DAHMANE » 

0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

50 30 20 21 

Versement au 

groupement de 

communes Al 

Mouhafada a la 

albaya 

20 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 
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50 30 40 41 
Versement au CAS 

ILDH 
5 025 840,00 5 018 000,00 5 018 000,00 10 077 840,00 5 390 000,00 5 390 000,00 6 442 840,00 5 550 000,00 5 550 000,00 

50 30 40 42 

versement au CAS 

mis à niveau de la 

Tannerie Bâb 

Targhount 

Taroudannt 

3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

60 10 30 32 

Couverture des 

crédits de 

fonctionnement 

reportés 

1 473 186,29 1 473 186,29 1 473 186,29 3 659 255,03 3 659 255,03 3 659 255,03 282 408,99 282 408,99 282 408,99 

     
53 672 227,60 29 672 263,89 17 300 198,88 128 126 091,09 50 866 230,15 21 523 269,19 124 496 182,96 42 525 376,59 12 842 216,11 
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تًي قتياللّترقتخةقرقيت ت صويي :ت

تت ضباااقاىت ض ياااوبةتألماااو تخصوياااي تِاا  تحةاااقرقيت ااا ت000,00 200ر اااقتُااا ً  وتإاااو تماااىتحةاااقرقيت اظااا  ب تتلبٌ 

ااااا ت121222122. اا تااااا ةتكلااااا تطااااا  ب ت ااااااارات نخواااااا تا ااااا ت ت رريااااا تالا ااااالمي تراق وب ماااااتت ت ت%02وتت2.ألتروةاااااب  تتلبٌ 

تا  تحةق ت االقو ت اوػن 1 ت ضابِي تتح٘و

ًاإااااو تٌااااااًت تخةااااقرقيتماااااىتحةاااااق ت  ااااتهلْت مااااق ةتتلخةااااقرقيت اهٌِااااقيتمااااىت ضبااااقاىت ض يااااوبةتتأمااااقترقاوةااااب  

 بٌ  ت1تت000,00 250بٌ  لتوحةق ت  تهلْتمِؽت ضقالات ال وميترٖلٌ تت 22212221226 ال ومي تر بلىت1

تتل ضاااااااا  خييت تم  اااااااااوقت تخةااااااااقرقيت ت صويااااااااي ت ضِورحااااااااا تماااااااااىتحياااااااادت اهٌِااااااااقيتوبًااااااااتاااااااااق  قاًب يبلااااااااىتمااااااااقتُاااااااا ً 

 بٌ  1ت113121222122

تاٌـّـٕبلـشـخ

 ِظزشبر خّبػٟ   ...............................................................  ػّز فٛسٞ

ميحرلا نمحرلا هللا مسبلتلااااإ  ت اةاااااي ت اااااا ت  لت اةاااااي ت اِقتااااا لت اةاااااي  يتو اةاااااقبةتأكظاااااقالات ن،لااااا ت ضاااااُو لت

تتق وب متلت تخظو ت إ   1 اةقبةتأػ توموؿٌيتر قك ت

يتموؿٌيتوأػ ت ت، قك ت اايىت ش و تكل تاك  بتم  وقتمرز مي ت ت02021أ تهيتٔل ت تب ٕ ت ضٕا ت ضةررتٔو

ا تر مقمجتك لكلتوذاٗتكبارتثالتتمحاقو ت اتكل تأٌ ي ت ضرز مي توبو ٌقت نخو لتف تتنزييت يق  ت ضٕا لتٓو ث ت ؤٓ 

تأ ق ي :

ت.الةقٓه ت و  ت ت  مقيت ضِ م ت -

 .بك توتِو  ت ابويقيت ااحاي تو تخيو   -

  ضةقٌ  تف ترهقالاتوا  قالاتُو ك ت ااه ي توبك تالا تح ق 1 -

ق تو تخةقرقيت ات تتظ نهقت ض  وق: و   ماِيتبل تذاٗتإلكؼقالاتُ  الاةتكقم تف تىُ 

:ت ض  خيي -. ت: ت،االاتى٘و

اامتماا  خييت ااه ت - اا تمِق ماا تماامت ااه تت12001222.حااو   تلتألت%3.11ر لاا ٘تت0202 ض اا وقتيؼ اااتا اا تً  بٌ 

02.21 

كلااااا ت ضااااا  خييت ت، قكيااااا تت(TVA)ٌي هاااا ت ضااااا  خييت نخصااااال تماااااىتمهاااااوذت اظااااا  ب تكلااااا ت اِي ااااا ت ضظااااقً ت -

اا لتًشااا ت ضبلااىترِاايترقماا  توااا تملاا يتألتتحةااىتمهاااتأٓثاارتمااىتت31222..411لتألتر بلااىت%56.35ر لاا ٘تت  ااهو يلتت1بٌ 

 ةقٓه ت ض يه توالا تٌققت ضؼ بتتخقريقتهقت ضدخ تمىت ت  مقيتى ق ي 1رقا ه تمىتالا بيقبت اةهولتا

وبهااا ت ت صااوصتأػقااا تمااىت تق اا ت ن،لاا تراِاا ي تملااا  تضصااقترتو   تاايت ا  خلياا تو ضقاياا تمااىتأراايتم  رلاا ت

 ٌا ت ضبلىتو اا قبةتًيكتر قتيتهق  توحقريقيتوأٌ ي تم يه تتق وب مت1
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اااااا تألتر لاااااا ٘تت414221222.:تُاااااا  يترحااااااو   تمااااااىتػاااااا يت ت ا ماااااا ت القمااااا تو ُلي ياااااا  ضااااا  خييت نخوااااااا تو ضِبوطاااااا ت بٌ 

اا تألتت10.01222.مااىتم  اايت ضاا  خييت ضِورحاا لتو ؼ ااات ن،لاا تااحِيااّتماا  خييتاطااقًي تُاا  يترحااو   تت20.32% بٌ 

 ااق  ت ُلي اا لتلتوأػقااا تفاا تٌااا ت ت صااوصترقااوةاايّت ضةااا  تتو ضبقلاا تماامتمصااقترت ت%9.64ر لاا ٘ت  تٌااققتيصاايتا اا ت

متمنهقلتوأذٓ ترقت صوص:  وذاٗتُص تالالاوق٘تكل تٔيت او قتيتو ر  الا يت ات تمىتلؤنهقتتِو  ت ض  خييتو اً 

ت   ت اةٕى؛ -

    ت ت  مقيت ت، قكي ؛ -

  ا   ت ض  1 -

ت اورارت و ي ت ضهاق٘  م  را تأػقا تٓااٗتمٕا ت ن،ل ترقال يترقت صوصتكل تات ق تك ليا ت حصاقالاتوك ليا تتاُ 

ا تك ليقيت بالالاتو اابليىترٖيت اوثقتّتو ا خصت ضةل  تمىتػ يتمصقترت ت، قك 1 ي ت ا    لتٓو  ف ت اوُر

اا لتوت حاايتحااو   تت110001222.حاا بٌقت ض اا وقتفاا تمبلااىت ضاا  خييت اا تياا :ت مااىتم  ااوقت ضاا  خييت ضِورحاا لتت%23.33بٌ 

 بٌ  تكىت ض  خييت ضِورح 1ت1221222ألترا قبةتمبلىت

ا تا ا تأماكتمااىت ض ٕاىتت اقو تٌاا ت ضبلاىترٕحراارتاذ تماقت رشاوبت ضٕاا ت ضةااررتور يامت ضصاقترت اتا تاشااقتتتظاقً يٓ اقتأٓإ

كلُااا تراحِيااااّت ضاااا  خييت ت،بقتياااا لتوبهااااا ت ت صاااوصتألاااا بتكلاااا تطاااا و ةت ال اااايتكلااا تتو اااايمتوتِو اااا ت اوكااااقالات ت،بااااقثيت

ت نخل لتوذاٗتكبرتتِو  تك ليقي:

ت ضبوي لت الوحقيت لشق   لت حال٘تو  اول٘ت ضلٗت الق 111(؛ت حصقالات ى  ض  تهررت -

ي ؛ -   اوُر

  ااحصييت تة بمت اوثررةلتبك تُ   يت ضصقتر111(؛ -

ترهااق ت ت،ااقممت - ااااٗت ضلااٗت ت ااقصت محااليت ااَو تةااو  توطااليقيت حااال٘تو  اااول٘ت ضلااٗت الااق ت ت، ااق  تٓو

ت اة ٗتمحل(؛  و َو

  ضلٗت الق 111(1 اال ررت  خصت ابهقالالت حال٘ت -

تماا خيتاإلياال ت ت،بااقثيت وفاا تىخراارلتٌهااقْتُقكاا ةتمش اا توأ ق ااي تفاا تم ااق٘تتِو اا توته ياا ت ضاا  خييتوهاا تأ تأ٘و

ااٗتتؼبيّت ا  و تو تقو يتو اظ  ت ت او  بةتف ت اِا   ت ت،باقثيلتكلا ت اةاقٓه تو تيٕو تراحِيّت ال  ا ت ت،بقتي لتٓو

تاخهقالاتوب ٖيتكقب1٘ ض تٌِر ترهٌ ت ضلقيررتور و ت  

ت ت،االات احقني:تمرز مي ت اتةيرر -0

ق ت ت قي تبها ت ت،االاتًي قتيل :  ًي قتيخصتمرز مي ت اتةيررلت ؤت صتىُ 

ت113421222لتألترا اقبةتمبلاىت02.2مِق م تممتمرز مي ت اةاه ت تخقاا تت%0. ال يتمرز مي ت اتةيررت  تٌقكقتر ل ٘ت

ااااا تمبلااااىتٓبراااارتراااا  تاذ تمااااقتُااااو  تر اااا لتٌو  بااااقاىت اا ااااقب يت ت قياااا ترقاةااااهو يت اٌق ػاااا لتوكهاااا تتحلياااايتبُيااااّتن،ااااقاليتبٌ 

ت ت اقصتراقإلب  ةت القما لتوخقيا تماقتياللاّت وأرو  ت ضرز مي تياضرتأ تٌاًت اا قبةتتلوبتف تراالاتٓبررتمنهقتا ا ت ن،اق٘تى٘و
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ا لتألتأٓثارتماىتت414221222ر بلاىت  تا تيهاقٌاتت%12منهقترؤن ؼ تتةايررت ضاوؿٌر تو اتا ت اال يت  اقبةتروةاب ت ماىتت%50بٌ 

ت ضبلىت ر ق  ت اا ت تف تمرز مي ت اتةيرر1

تلااااا تٌاااااًت اا ااااقبةتا اااا تطاااا و ةتتح اااايتوتصااااٌي ت اا ااااقبةتفاااا تأرااااو توتلو ظااااقيت ضااااوؿٌر لتو اتاااا تيااااقبُتتكل هااااقتتو

ا قيت اهِقري تأو  ؽتٌاًت اةه 1 ت تخٕوم تف تاػق ت تخو  تالارا ق  تممت ضٓ 

 ن،لااا تتورياااكتملاااا  تا ااا ت اااا و ت ت تخٕوميااا ت ضلهيااا تماااىتأرااايتأ تتاح ااايت ضرز ميااا ت القمااا توأػقاااا تماااىتمٕاااا ت

ادخٕوماا تٌاااًت اا ااقب يت اهقت اا تكااىت تخااو  تالارا ااق  لتراا ٘تأ تتاح لشااقتمرز مياا ت ت، قكاا لت اشا لاا تأيااللتوذاااٗتُصاا ت

ٔقً   ت قٓه ت ض يه 1  اول٘ت ضبلىت ضق  ت ت قصتبهاًت اا قبةتف تم ق بمتتلوبترقاهٌمتكل ت

 ِظزشبر خّبػٟ   ...............................................................  دمحم ئزظبْ

 اةااال تكلااايٕ لت اةاااي ت اااا ت  لت اةاااي تم حااايت اةااالؼ ت نخليااا لت اةاااي  يت ضةت اااق  يلت اةاااقبةت ضةت اااق و لت

ت اةي  يتو اةقبةت ضوؿٌقيتوت ضوؿٌو لت تخظو ت إ   1

تٔقااق  :مليررلته تت111لتوت ات تتبلىتتِ  بقت0202ًي قتيخصتم  وقتمرز مي ت

 اظاااا  ت ت نخوااااا تمااااىتت-0 ضاااا  خييت اا تياااا تاد، قكاااا لتت-.:تمِةاااا  تا اااا تثلثاااا تأُةااااق :ت ا ااااّت ت ااااقصترقضاااا  خيي

  اظ  ب تكل ت اِي  ت ضظقً تت-4 ت ا ه ت القم تال  لٕ لت

تفاااا ت ااٌقيااااييلتأشاااا،مت ضوؿٌااااقيتو ضوؿٌااااو ت اااااايىتم اااااولو تر صاااادخ ت ضقاياااا لتوخصويااااقت باااايت ااااا خ٘و أوالتُو

اامتمااىتٌاااًت ضاا  خييت ااه تبلاا ت ااه لت هاا ت ال  ُياايت ااحصاا ييتو ت،بقيااقيلتكلاا ت ن،شااوب يت اتاا تيبااااونهقتمااىتأراايت اً 

تو ٓ  ٌقيتو ض قٔيلتوإىت ه تذاٗتملحفتموكقتمىتالارتهقب1

ا   تلت اظ  ت ت نخوا تمىت ت ا ه ت القم تال  لٕ ت ات تتظ ت 031.2ٌاًت ضو  بت اا تي تت حيتف تٌاًت ضرز مي ت

لت11141لتو اظا  ب تكلا ت اِي ا ت ضظاقً لتوها ت تخصا ت إبار تت حايت2111. ض  تو ا   تكل ت ت  مقيت ت، قكي تت حايت

تب ت ااااقت ااحةاااار تمااااىتماااا  خييت ت، قكاااا لت ااااو الات اظاااا  ت ت نخوااااا تأوت ضااااو  بت ٌاااااًتهاااا تماااا  خييت ضرز مياااا لتومحااااىتمحااااق٘و

ت اا تي 1

 لتالحـهقتموكقتمىت  اتا تتTVAالا تٌققلتمقتك  تحص ت اظا  ب تكلا ت اِي ا ت ضظاقً تتًي قتيخصتبلعت اٌص٘و

اوبت–رِيتتبو تتويررت ا لتأماقترقاوةاب تت36.884.000,00 اهو يلتً ا تب ت اقتت1أوتت3مهاات–م   ةتوتل يتموكقتمىت آ  بٌ 

ااامتماااىت ت ااا مقيت ت، قكيااا تً ااا ت اااتترااا و ٌقت  تٌقكاااقلتت8.000.000,00الً  ااا توهااا تطااا ىت اظااا  ت ت نخواااا ت اتااا تكً  بٌ 

و ا   ت ض ا تأيظاقتكا يت  تٌقكاقلتٌو اقتملاقتماىت ت ا ها ت القما تال  لٕا لتو اا ت  اخلياش قتماىتػا يت اِاقرعت اااقبمت

تاو   ةت ضقاي 1

 ماىت اور رامتفا تمرز ميا تتًي قتيخصتمهاوذتٓ  الات نخاليت اا ق  ا ت ن صصا تضا واا ت او اقغت ض ا لتملحافتموكاقت

ملياااااو لتًشاااااقتٌاااااوت اااااا تذااااااٗلتٌااااايتٌاااااوت ماهاااااققتت01.ٔقماااااتتت..02ملياااااو لتوفااااا ت اااااه تت00.ٔقماااااتتت02.2لتًٌااااايت اااااه ت0202

ت ضةاولر تكىتأب الاتو ربقيت إ  الا 
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 اقلتٌوتأيظقتك يتت  رلقتاذ تُو  تبةه تت لت..02 ا   ت ضٌ وضتكل تلويتىملْت ت، قكي ت القم تمُئ

تأاٍتبٌ  1ت240رلىتت..02أاٍتبٌ  لتف تحر تأمكتف ت ه تت22.يبلىتت0202ًٌيتمرز مي ت

 ٔق تت ويت ا   رقيتو اةيق  يلتٌوتآلاخ تك يتت  رلقلتًٌيت اةه ت اٌق ػ ت مليو لتت01.مهاوذتمحؼقيتُو

اًت اةه ت خصتاذ تٌهقْت  قبةتف تبلعت اظ  ت ت نخ وا تو ا  و ت اا تي لتوإىتبلعتىمو ت ات تت  مليو 1ت41.ٌو

تم  خييت ت، قك تتل يتت  رلق1

ت:تم  وقتمرز مي ت اتةيررتت  اهٌِقي(

 تبةا تملير لتث تف تخقم ت"مصق  ٍتالا اِبق٘"ت ا تمصق  ٍت ُقم تو ػلق توالا اِبق٘مب أترٌصيت"ت"

تو ض  ورقي1مليو لتيص يتأهلبهقتف ت ضؤٓواليتت40مليو لتألتر   وقتت01ملير تأخ  لتومصق  ٍت يو الاتو ػلق ت:ت

هقْت  تٌققتٓبررتمه ت" يو الاتوت ػلق ت"تمِق م تممت اةه ت اٌق ػ ت ات ترلىتتً هقت اًت اةه ت  تٌمتت02ٌو مليو لتٌو

تمليو 1ت01ا  تمبلىت

 مليو تٓ قتف ت اصيقم تمحللتل  الاتمو بت ابهقالاتو الاقبت اصوررلتت02ٓ قتم  تمبقاىتيوررةتل ئقتمقلتأُيتمىتت

ملن تأ ت ه  يت اؼل تٌقتكتالتتٕو تً هقت ضهقًة ت ا   ٌ لتورقااق  تًقاهٌِقيت ات تتخ ذتكل تلٖيت ه  يت اؼل ت

تً هقتأٓثرتمىتكلم ت  اٌشق 1

 ملير لتم   تت1:تا تيٕىتمخصصقتاشقتألتمبلىتف ت اةوار ت ضقط ار لتوآلا تم  تً هقتل  الات ضو بت ابل تيٕي ت

تذا1ٗ تتوطيحقتح٘و

 تتموكقتمىتالا تٌققلتمىتًو ت ت اِ وضت ملير لتأ تت023مليو تف ت اةه ت اٌق ػ تا  تت04.:ته تىخ  تكً 

ت اا شرزت ت، ق  ت  FEC1ٌهقْتُ وضتر ي ةتمىتيه َو

 أاٍتبٌ  لتمىت  ةاٌي تمىتٌا ت ضبلى تٌيت ن،ق٘تمٌاو تأمق ت ت، يمتت32:تن ي قي مصق  ٍتمِيتأػٌق٘تت

ف تاػق تبلعت ت، ليقيتًِؽ لتٌهقت"مصق  ٍتمِيتأػٌق٘تال خي قي"لتر لنصتأ تٔيتمىتأ  بت ن ي تٌق٘تألػأ ت

 ر قك تتق وب متتاكت تخّتف تػل تمِيتٌئالالاتىػٌق٘تال خي قي1

 إٌبئت اٌثبٟٔ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ  ....................................  ٔمطخ ٔظبَ: زظٓ ثٛػٍٛشٟ

ميحرلا نمحرلا هللا مسبلتلٕ  ت اةي ت ا ت  لت اةي تم حيت اةلؼ لت اةي  يتو اةقبةت ضةت ق  ىلت خوةت

ت ضوؿٌر 1ت

واةهقتف تاػق ترلة ت تخةق ت ب  للت  لهقتٓلمقتهررت لي توالتت0202محىت ايو ترص بتمهقُ  توطمتمرز مي ت

  ضةت ق  ى1يليّترقإلخوةت

 ِظزشبر خّبػٟ   .................................................................  دمحم خجزٞ

لت02.2ومصااااق  ٍت اتةاااال تألااااش تمااااىت ااااه تت..02لت02.0محااااىتمهااااقُيت اوثااااقتّت اتاااا تتوياااالهقتبهااااقلتً هااااقتمصااااق  ٍت

ٓااااااٗتىماااا ترقاوةااااب تال اااا  خييلتاشااااا تً ااااىتحِهااااقتمهقُ اااا تمظاااا و تورااااٌو تٌاااااًت اوثااااقتّتواالتتً اااا ومقتًِااااؽتر رز مياااا ت

02021 

ت
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 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

لتوأمااتترقت صااوصتتوايااتتمةاائواي تمِاا  ت ضرز مياا توتمةاائو٘تكااىت ضرز مياا لت0202محااىت ايااو ترصاا بترهااقالاتمرز مياا ت

ااًت اوثاقتّتتاو قتفا تاػاق ترهاقالاتٌااًت ضرز ميا لتواةاهقترصا بت تخةاق ت تري  ترؤ ت ضرز مي تتحاقذتاوثقتّتمةاقك ةلتٌو وت ْ 

تكِ ترلة تادخةق ت ب  ل1 ب  للتواذ تأ بت تي ٕههقت

تنة متم  وك تمىتىمو توإىتماوقض صتكنهقلتًلهقتٌ يتأ  صتٌوترهقالاتمرز مي تتليّتبهاًت ض يه 1

 ِظزشبر خّبػٟ   ......................................................  ِظطفٝ اٌّزٛوً

ااق ت ضوراوبةتواا  ت تخةاق ت ب  للتًٖايت كا اقبت يا تفاا ت رهاقالات ضرز ميا تتحا بًتبو  ا تو   ةت ا  خليا لتُا  الاةتىُ 

ااايت كا ااااقبتألاااررتا ااا تأماااكتياااا يترااااالاتمهاااكلتُيااايتاهااااقتأ تٌااااًتهااا ت ضاااا  خييتت ضااا  خييتٌااايتٌاااوتمهؼِاااايتأ تهرااارتمهؼِاااي  تٔو

اق تالتم  ٌاقتفاا ت  ضِبوطا لتإاىتالتنللا تٓا تيا يتوتٌقياييتٌاا ت اصا يلتوالتي ا تأالتمال تا تتحا ثهقتكاىتشا  الاتأوتكاىتأُ 

ٖقمتتأرورتهقتو لخ تأٓثر1 او ُملتاشا تًا خلتهقت لي  لتًلوتتويلهقترقاوثقتّت تهقتا تف تُو

 ِظزشبر خّبػٟ   ...............................................................  دمحم ئزظبْ

ٔقمتتورشقيتمـٌ  تً  تتحور 1 يٌ قت ت ا ٕ تالةقبةتىكظقالاتكل تت خلته لتٓو

ااو تر يلااقتأ تر ياامت اهٌِااقيت اتاا تيِاايتمبلوشااقتكااىت مليااو ت ااهتي تت اا تكااىتت02وتمااقتُلاااكتٌااوتػبِااقتالِااقمو لتوتلً 

ا تمل وت بٌ  لتملن تأمن تاا تأخا ذتكاىتتتت421222بٌ  توتت21222.يتُقموميقلتًهحىتم  تأ تمبلىتػ  ّت ه  يت اؼل تٌو

ت ػق تٌاًتالق ةتًِؽ1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

 ا  ترقاظ و ةلتً ىت ض ٕىتاػلَتيٌِ 1

 ِظزشبر خّبػٟ   ...............................................................  دمحم ئزظبْ

ٔقمتت ت  مقيتمىتمٌ ت اهوقلتوت مليو ت هتي لتوإىتٌهقْتمٌِاقيتتخا ذتت02 قو يتنل تمىت ض ٕىت ت، متاذ ت

ق1 تكىتػ  ّت ه  يت اؼل لتومقتأٓثٌر

 ٔقمتتل  الاتاو   تم   ي ت ملير لتإىتالتأكل تػ  ِا تتو بلشاقلتٌايت ت، قكا تها ت ضٖلٌا تت0ملير توتأيبحتتت1:ت

 و اؼلب ت ضلو  ىترقض يه 1ترقااو بمتأ ت ض   ست تتوما نصتأ تيٕو ت ااو بمتكقبالتم  يتر يمتىػٌق٘تو االميا

 مليو ت هتي 1ت122تٖلٍتت مق ةت 

 ٔقمتتل  الاتكاقبت اصيقم ت ا تهقابقتمقتيخ ذتبةه  يت اؼل 1ت2.ملير توآلا تأيبحتتت2:ت  ملير لتٌو

 ٔقمتتت ٖق :تف ت اةه ت ضقطي ت اًت اةه تت31مصق  ٍتتهٌياتىح  مليو 1ت.0.ملبو تًِؽلتٌو

 اااوبت ت32ملياااو تا ااا تت42ٓ اااقت اةاااه ت اٌق ػااا توإاااىتٌهاااقْت  اااقبةتفااا تُؼاااققت اوياااق تماااىترِياااتتمٌةاااشقتتمصاااق  ٍت اُو

وبتو اصيقم 1ت4.3مليو لتر لنصتأ تمبلىت  مليو تيص يتكل ت اُو
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 ٔقماتتبًلقيتاٌقت ةت ت، ليقيت ضشهي ت ااًت اةاه تت اتتمظاقكٌ ت ضبلاىتا ا تت21222.لتف ت اةاه ت ضقطاي ت ا تٌو بٌ 

 بٌ  1ت121222.

مليااااو لتحياااادتت ااااٖيتت311مليااااو لتإااااىت اٌااااقتعت ااِاااا ي لت مخٌااااعت تت20.مياااا ت  تٌلااااتت تماااا  ترااااؤ تٌاااااًت ضرز 

لتالابخااق٘تهرااارت.211ًِاااؽلتوت اٌااقتعتت.211ماااىت ضرز مياا تومرز مياا ت اا شرااازتوالا ااتح ق تنةااب تت22130مرز مياا ت اتةاايررتنةااب ت

تمىتٌاًت ضرز مي 1ت1102موروبلتٓ قتت تاثِق٘ت ضرز مي ترِ وضتر ي ةتألتروةب ت

 اا ضااهاتوالاتٌقُيااقيت ضبرماا ت شاا  الاترياا لتونتاا،متٌااا ت اٌ  ااّت تا:تأوالتمصااٌّتالتحااقبتتق وب مااتتال تٌااققتمهحاااكلتٌو

ايتبااوأت ض  تاا ت اتاا تت اا يتم يهاا تتق وب ماات1تومحااىتماامتالاتٌقُيااقيتوماامت ن،ا اامت ضاا نيلتخصويااقتمااىتي تهاا توتم اااويلت

 مهحتتاك1وا  تأ تتلؼىت ضهاتاوررتمىتمةاحِشقتوبةاولشقتاوررتمقت

 02.2-..02-02.0تةرقاوةب تااهٌيات ض ق بمتر   ت اةهو يت احلتتىخررتت: 

 32نةب تىب الا:تت-ت%55:تنةب تالااوز  ترقاهٌِقي:تتتتت02.0 ه ت% 

 17نةب تىب الا:تت-ت%40نةب تالااوز  ترقاهٌِقي:تت:تتتت..02 ه ت% 

 10نةب تىب الا:تت-ت% 34نةب تالااوز  ترقاهٌِقي:تت:ت02.2 اتةل تألش تىخررةتمىت ه ت% 

و ر اقتُبلشاقتتلا يتموكاقتماىت االثارتو اابؽالاتو اااؤخ تفا ت ااهٌيااتت02.0اذ ت ض ق بمتموطوقت اصاٌِقيت ضبرما تمهاات

تو م ق 1

 ااه ياا لتنةاااواجترؤمهااقتأمااق تمرز مياا تماو  ماا تحةااقريقتًِااؽلتوإنهااقتمخالاا تتاا ررريقتوته و ااقلتوالتتةااا ي تضاؼلبااقيت

مرز مياا تك رااقالالتحياادت راايتمرز مياا ت اتةاايررتػو لاا لتو راايتمرز مياا ت اا شراازتوالا ااتح ق تُصااررةلتمرز مياا تااا  تً هااقتت لااي ت

حياادتأهلاا تمٌِقتهاااقتتصاا يتكاااىتػ  ااّت ااه  يت اؼلااا لتومحااىتمااا  لتر يلااقتأنهااقتتٌاِااا تً هااقت ا اااٌقًي توتٖااقًئت اٌااا صت

و ضصاا  ُي لتمرز مياا تا ةااتتاشااقتأٌاا  يتو لااخ توهراارتمبوياا تكلاا تأ اا تو ضهقًةاا ت تخاا ةت ا اا  ٌ لتمقٌيااٗتكااىت انز ٌاا ت

 تظ ىت اهاقتجتتت

 ِظزشبر خّبػٟ  ............................................................ ٔد١ت األ١ِـٓ

تميحرلا نمحرلا هللا مسبتوت اصلةتو اةل تكل تأل يت ض  لر ت

 اةاااي ت تااا  ت ن،لااا ت ت، اااق  تااق وب ماااتلت اةاااي تم حااايت اةااالؼ لت اةاااقبةتأكظاااقالات ن،لااا ت ت، اااق  لت تخظاااو ت

ت إ   لت اةل تكليٕ توت ح  تهللا1

تتل اد،هااا ت ضٖلٌااا ترقضرز ميااا تو ا ااائو ت ضقايااا تو ابرم ااا  مؼلُاااقتماااىت الااا وضت ضٌصااال ت اتااا ت  اااا لهقتاشاااقتفااا ت حااا٘و

ت.2رااق   تتF/3788م  وقت ضرز مي توخؼوػشاقت ال  ظا ت اتا تتوةا، تمامتبو  ا ت ض ي  ا ت القما تاد، قكاقيت نخليا تكا بت

تاكاا  بتوتهٌياااتمرز ميااقيت ت، قكااقيت اور رياا تر  اا ت ااه تلتحاا02.2أٓاااور ت مااىت اِااقمو تت1..1تو مؼلُااقتمااىت ضااقبةت0202٘و

ااا ت  ضاللاااّترقت، قكاااقي1توبلااا ت ا    ااا ت ضاؤميااا تال رز ميااا تو  احظاااق ت اـااا ويت اتااا ت  ًِاااتتتحظاااررتت41.3.. ااهـي ااا تُ 
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ت ضرز ميااا تو ابحاااادتكااااىتؿاااا ويتملت اااا تت ض ااا وقلت كابااااق  تالوطاااالي ت ت قياااا تاد، قكاااا تو اتااا تتحٕ ااااتتفاااا تاكاااا  ب ًصاااا٘و

تطاا ىتتاو   تيااق  ترار ت ضا  خييتو ضصااق  ٍتووًاّتملقباا تت لااي توكِلها ت ضصااق  ٍت الانزيايتبها يتتحِيااّتم اوتمِبا٘و

تممتر ي توماقبل ت  اخلصت ض  خيي1

لاااقيت ت،ااااقبةتفااا تتحصااااييت0202وكلياااكلتًااااب تم ااا وقت ضرز مياااا ت اااه ت  ضاااا  خييتت حواااار تفاااا تخؼوػاااكت ال  ظاااا ت ااُو

اا تمو كاا تكلاا تأرااو  ت ضرز مياا تفاا تت65.456.000,00وياا يت اهٌِااقيلتوذاااٗتفاا تحاا وبتتٖلٌاا تار قاياا ت  ت، ياا تتهااقتبو ببٌ 

ت02.21و اتةل تألش تىو  تمىت ه تت..02وت02.0رهقالاتكل تىث ت اٌلل تال رز مي تاةهت ت0202اةه ت

اااوتماااقتم اااررتا ااا تأ تٌهاااقْتٓ اااقتأ تنةاااب تتحصاااييت ضااا  خييت ااااو ًّتحصااايل تمٌااا ت اٌوااارةت ماااىت اةاااه ت اٌق ػااا لتٌو

م شوب يتمةا  ةتتِو تبهقتمصقترت ت، قك ت ضٖلٌا ترته يا ت ضاو  بت ضقايا ترقاالاقو تو اااآ  تمامتمٕاا ت ن،لا ت ضاُو تفا ت

ت ت، قكااا توتِليااايتح،ااا ت اباااق  ت  اخلياااكلتكل اااقتأ ت ن،شاااوب يت ٖقمااا ت ضقايااا تاد، قكااا ترق ااااخلصتحِاااَو اػاااق تتلا اااات ض

ت ضهق اب تو اهقرلا تضلقت،ا تالاخاالاليتو ااصا لتاشاقتمامت اةاا ت ٔقمتتلقُ تتاؼل ت راٖاق ت تخلا٘و  ضباوا تف تٌا ت ػق ت

مااىتخاال٘ت ااٖااقثٍتماامتمصااقترت ضقاياا ت ت ق رياا ت ضٖلٌاا ترق اااخلصت ا  ااو تاٌقتاا ةتت%6ا اا تتحِيااّتم ااوتثقرااتتفاا تحاا وبت

ا ت اةلؼ ت نخلي 1 ت ت، قك تٓو

ا تٔااق تالراا ت ماامتتهااقميتٌاااًتت%.ا اا تت%0مااىت  اا تتور هااقيتأ ق اي تتِضاا  ترقال اايتكلاا ت  اااِ   ت اه ااوتفا تمااقتراار تُو

رااااازتكلااااا ت ضااااا  خييت اا تيااااا تاد، قكااااا تومؼقابااااا ت ااااااو   ةتربكاااااقبةت اهـااااا تفااااا تحصااااا تر قكااااا ت  اوةاااااب ت اااااهو قلتومحقواااااا ت اوٓر

ت ضاللِ ترهٌِقيت ضاوؿٌر ت تق وب متتمىتمهاوذتكقت ت اظ  ب تكل ت اِي  ت ضظقً لتمىتأريتتوؼي ت اا قبةتف ت اٌص٘و

تار 1خل٘ت اةه ت ت،ق   تو اةوار ت اِقبم

لاقيت ضِورحاا تفا تلاؼ ت ضا  خييلتاالتأنهاقتتبِاىتمو اول ترظاا و ةت ٔقماتت اد،ها تُا تأرا يت  تيقحاقتضةااو ت ااُو وا ت

ٔقماايت ت،شاا تفاا تملقت،اا ت ابااق  ت ت ت، قكاا توتاياالالات تحةاار تؿاا ويتالا اااخلصتو تخاا تمااىت اور خاا توملحِاا توماقبلاا تحِااَو

يا لتورقاااق  تًاب ت اد،ها تماىتخال٘تمِقلاشقتوب   اتهقتض ا وقت ضرز ميا ت  اخليكتو تخا تماىتت  كيقتاكت اةالبي تكلا ت ضرز م

تؿاا ويت كاا  بتوتمح ب تااكلتًالِااتتأروراا تفاا ت ضوطااوقترللتهااقتتؼ اا  ت ُاا تأراا يتبلااعت ضلحـااقيتوالا اٌةااق  يتحاا٘و

تتال   وقتوتؤميتأ تتا تك لي تتنزيلكترقإيٌي ت ضؼلور 1

يتتالِاا تاِااقالاترا مياا تو ا ائو ت ضقاياا تو ابرم ا ت ااا كوتفا ت اِ  اا ت القبهاا ت ت صااوصتًاب ت اد،هاا ت ضٖلٌا ترقضرزتوت

ت1شقممتر يمتمصقترت ت، قك ت ات تاشقتكلُ ترقضقاي تالبحدتكىت بيتته ي تم  خيل

وكلاا تمةاااو ت اهٌِااقيلتوبلااا تمِااقشتك يااّتاٖااايتآلا  الاتلتأًقبمااقتأػاا ت ت، قكااا تأمااكتتخاا تتق  خاااكتُاا تت ااقو يتنةاااب ت

اااوتماااقتي ٕاااىتأ تيٌيااا تٓ ئلااا تفااا تمهقُ ااا ت ُوااار  ت ض ااا وقتفااا تٌاااا تتماااىت%55يااا يت ضرز ميااا ت م  اااوقتالااوز ماااقيت ضقايااا تٌو

 ابااق لتكل ااقتأ ت ت، قكاا تماا كوةترحٕاا ت اِااقمو تا اا تأب الاتمااقترااامتهقتاٌقتاا ةتىهيااق لتورقااااق  ت ال اايتكلاا ت ض  وحاا تمااقتراار ت

 تمااحٕ تً هاقتبو ت هٌاق٘تكاىتكقمايت ااؼاو تتهقميت اهٌِقيتوتصاٌي تبياو ت ت او صلتوها تملقباا تتاؼلا ت إ ا تو لاخ

ا تورو تالااوز  تر وبةتوتحةر تخ مقيت ض  ًّت ت، قكي 1 ت ااصقك لتاؼبيل تٌا ت ا ؼ لتٓو
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تمااااىت ضرز مياااا لتم ااااقتيٌاااا ضت تخااااا ت وتكليااااكلتًِاااا تالحـااااتت اد،هاااا تأ تٌهااااقْتتؼااااو تفاااا تلااااؼ تمصااااق  ٍت ت،اااااالاتى٘و

تكِلهتهقتوتور هشقتحتصتالتتاؤث ت ض  خييت لبقتف تتو  نهقتممت اهٌِقي1تو ضةئواي تف تٓباتح، ت اهٌِقيترورلي ٌقتوت

وتكليااااكلتًبمهااااقتماااا كوتماااا ةتأخاااا  تا اااا تطاااا و ةتت لااااي ت اهٌِااااقيتماااامتتِليصااااشقترااااقا ه تمااااىت ػ ئهقنهااااقتا اااا ت ضئلاااا  يت

تا ااا تثباااقيتوذااااٗتاابِاااىت ضرز ميااا تفااا تلاااٖلشقت ااصاااقك لتالويااات0202 ي قريااا ت اتااا تتحٕ اااتتفااا تاكااا  بتم ااا وقتمرز ميااا ت ٘و

ترويو تهقتمةاِبل1

مامت اتا تأك تاكت ب  ةتت0202وكل ت ال و لتًِ تمقُ تت اد،ه تتمِورحقيتٌا ت ا اؼ تماىتم ا وقت ضرز ميا تاةاه ت

ومٕااا ت ن،لاا ت ضااُو تحياادتُاا متتبلااعت ضلحـااقيتوالا اٌةااق  يت اتاا تاِااتت رقرااقيتكنهااقتم ااقترللشااقتتِاهاامتبوقيااقيت

تومااىتتاا تً اا تتاا كوت ن،لاا ت ضااُو تا اا ت ضصااقبُ تكليااكتماامت ااؤٓياا تكلاا تتوأٌاا  يت ض اا وقلتورقااااق   حـاايتااا مهقترااقاِب٘و

ّتماقت اؼ تكت ا و  ا ت او    ا توالارتهاقبتفا تكِلها توت لاي ت اهٌِاقيتو اةاا ترٖايت اةابيت ض ا وك ت مظقمر ت ض  وقتًو

ت ت، قك ت ضقاي تو اإٌررتف تخلّتمو  بتمقاي تاالبي تأٌا   يت ت، قكا ت م قتيا ت1توتو ا  ترقااويايقيتال اخلصتحَِو

ت ااقاي :

 1اةا ترٖيت اةبيت ضاقح تا  تته ي ت ض  خيي  

 1 تو يمتُقك ةت ضلامر 

 1ر ٘تم شوب يتحِيِي تومل و  تضلحِ ت ابق  ت  اخليكتممتتصٌياكتمىت ضيئوستمهك 

 1 ال يتممت ضصقترت ضقاي ت ت ق ري تكبرتتٌلييتت،ه تاحصقالاتمي  مي  

 1 ت ت، قك ت ضقاي  ً ضت اص  م تو تخا تف تماقبل تحَِو

 1 تِو  ت ايقيتالا اخلصتورللشقتًقكل تف ت ااهِي تكىتم  خييتاطقًي 

 1تط و ةتكِله توت لي ت اهٌِقي

توت اةل تكليٕ تو ح  تهللا1

 ِظزشبر خّبػٟ   .................................................................  دمحم خجزٞ

و اةاااقبةتأكظاااقالات ن،لااا ت ضاااُو لت اةاااقبةتأػااا تلااإ  ت اةاااي ت اااا ت  لت اةاااي تم حااايت اةااالؼ ت نخليااا لت اةاااي  يت

ت ت، قك لت تخظو ت إ   1

شقتخال٘ت اه تأوالتمحىتمهقُيتمِؼ ترت لت0202ٌو   تف تبو ةتأٓاور لتأالتوه ت ضرز مي لت ات ت اـش تاهقتمةق تيً 

لت اتااا تي ااا تأ تٌااااًت ضرز ميااا تاشاااقتُو كااا ت اااو الاتًي اااقتيخاااصت ضااا  خييتأوت ضصاااق  ٍلتوفااا ت ضصاااق  ٍتٌهاااقْتُو كااا تكقمااا 

ٖقماا ت ت،ياا ةتو تخااّتو تخ  اا توتٖااقًئت اٌاا صتأمااق تر ياامت ضِااقواليتااد،ااؤتاشاااًت ضرز مياا لتٌاااًت تاااًو تً هااقت ا ااٌقًي توت تخ

مبقبةتكقم تياهصتكل هاقت ا  ااو تو اهصتكل هاقت اِاقمو ت ااهـي ا توتاهصتكل هاقتبو  اقيتو   ةت ا  خليا لتو خا تبو  ا تماىت

ااًتىخرارةتت تاويايتت02.2ور تأٓات22و   ت ا  خلي تراق   ت تن  ت اِو ت ت نخق اي تو ضقاي تاد، قكقيت اور ري لتٌو ح٘و

ق1 يٌي تن ٌ  ترقاِو ت تٓو



 2019أكتوبر محضر الدورة العادٌة لشهر 

 

185 

ٔؤكظاقالاتمصاقبَتكلا ت ٖقم ت ت،ي ةتال   ًّت ال ومي توبك تُو ك تالامٌاق لتومحىت اذ تمحىتف تاػق تتخليصت تخ

يٌيااا تيااا يتٌااااًت ضرز ميااا لتوماااىتحاااّت ضاااو ػهر تو اااا ألت الاااق ت ضرز ميااا تو هٌااااٌقت اااا ت  لتوإاااىتماااىتحِهاااقتالاػااالقتكلااا تٓ

تور ليقيت ن،ا مت ض نيتالاػلقتكل هق1

ااٗت02.2أٓاور تت.2راق   تتF/3788م  وقت ضرز مي ت االترر تأي يهقتا تيحور ت ا و   تك بت لتُو تتويلا تبهقتٓو

تش  الاتٌوت حور  تٌاًت ا و   لتوأُ أٌقترقخاصق ت 1ت،ه ت ضقاي لتًؤ٘و

لت0200-.020-0202يالار تكلا ت ت، قكاقيت اور ريا تتحيار تر م تهااقت احلثيا تر  ا ت اةاهو يت ضقايا ت ااحلتت ضِبلاا ت

ّت اه قذذت نخ بةترِ    يتو   ت ا  خلي ت اصقب ةترقت،   ةت ا   ي تك بت تمق س1ت01راق   تت1112وذاٗتًو

ٖقميقيت اا و لي 1وف تٌا ت ػق تور تاك  بتمرز ميقيتكل تأ قست ابرم  ت ا تحلثي ترقالكا قبتكل ت م

تال و   ت اصقب ةتكىتو   ت ا  خلي 1 ا تخَ  تأواللت ض  وقت االترر تأي يهقتالتيحاولتكل ت ابرم  ت احلثي لتٌو

اوتػلا تكاقبلترا  لتوفا ت اا اق  ت اةاقرِ تٔاق ت اةاي ت ا اي ت ثقميقلتمحاىتػقابهاقتكا ةتما  يترلاو تات اصاٌِقيلتٌو

ها تتؼللو تحتصتكل تريكتي  ٓ ترٖ تلتٌاًتمةؤا تالر تمىت ااآررتبهقle fond dossier1يتمقتتؼلبو تٓو

تلتوا لتم  وك تمىتى ئل تأ   ت ت،و  تكنهق:0202وأكوبتضوطوقتم  وقتمرز مي ت

 ا تاةاه تت0121222 :تتِورحو تمبلاىتمصق  ٍت او قغت احِقف اوتمٌا ت ضبلاىتفا ت اه ت0202بٌ  لتوبهااًت02.2لتٌو

اااا تموكياااا ت او ااااقغت احِااااقف ت اااااالتمـ اااااكت ت، قكاااا توم  اااا تالتحاااا ترقألن ااااؼ ت احِقًياااا ت اتاااا تمـ تهااااقت  ضهق ااااب تم  اااا تملً 

 1تت02.2 ت، قك ت ه ت

 تٌاا ت اٌصايتيظا تالا ااِبق٘تو ياو الاتو ػلاق توااو   ت ضؼبوكاقي111لت ااا     تتهـي ت اه و يتو ضهقؿ  يتو:

ٔق ت ضبلاىتت30ت رري تاشا ت اٌصيتف تٌاًت اةه تمبلى ملياو ت اه ا لتألترا اقبةتت30مليو ت هتي لتوف ت اةه ت ضقطي ت

 ملير ت هتي لتم   تملً  ت اه و يت ات تمىت ضهاـ تتهـي شقتمىتػ يت ن،ل 1ت1

 اامتُي اا ت ضبلااىت ض يااوبتالٌصاايلتيتكااىتىك ااق٘ت ا ااقُ تقي االو ظاا مليااو تٌااوتمبلااىتُلياايتت02.:تأمااقتأُواار تً 

لوق٘ت ات تيِو تبهقت ضوؿٌو لتخصويقتأثهقالاتًصايت ا ااقالاتوأثهاقالات اؼاو  ةلتي ا تمةاقك ةت ضاوؿٌر تر  تمِق م ترقألت

ذولت ااا خيت نخاا وبلتٓ ااقتأ تٌهااقْتم  وكاا تالتتةاااٌي تمااىتٌاااًت االو ظااقيلتاااا تأُواار تأ تي تٌاامتمبلااىت االو ظااقيتت

 ا  تمليو تبٌ  1

  ااااامتالاكا اااااقبتا ااااا تتماااااح ىتٌااااااًت ضةاااااؤا لتومِوااااار ت:اكقماااااقيتر هق اااااب تكيااااا تىطاااااح ااااا تكاااااوضتت3221222أ تيً  بٌ 

 بٌ  لتوم   تملً  تٓيٌي تتو بمتٌاًت كقمقيتوػ  ِ تالا اٌقبةتمنهق1ت0221222

   بٌ  لتً قته تى  ض  ت ات تخصصتاشقتٌا ت ضبلى ت0221222 ُورحا تٌاًت اةه تمبلىتت: ٓور الاتى  ض 
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  ٖقت ٔق ت ضبلىت اصيقم تالاكايقبي تالاقبت ض وآلا تت02.2بٌ  تف تت21222.ث ت ماِيتا  تت..02بٌ  ت ه تت1222:ت

بٌ  لتٌا تمبلىتٓبررلتأيىتٌوتت لي ت اهٌِقي تالتي ٕاىتتضا ي ت ضصاق  ٍتو اهٌِاقيتو اظا  ب تكلا تت221222.أيبات

  اِي  ت ضظقً تمح وبةلتي  تأ تيٕو تٌهقْتتو   تمقترر ت ضصق  ٍتو ض  خيي1

 ت41مليااو تااهـااي ت اهاا و يلت لتر   ااوقتت1.مليااو تاااوو  َتوتت02أاااٍ:تت022أاااٍتا اا تت12.مااىتاااو   ت ضٕااا :تت

ٖقتاااااا تالتتاااااااًو تكلاااااا تىو  َتوالتكلاااااا تىُاااااال لتوفاااااا تٌااااااا ت ػااااااق تماورااااااكترقا اااااإ ت مليااااااو لتو او  اااااا تأ تم  وكاااااا تمااااااىت ض

 او اقتيت الورةااتيٕي تتال اوؿٌر تر صاادخ ت ضا  خييتو اهٌِااقيتورقضةااوبقتكلاا ت ال ايت اااالتيِوماو ترااكترا و تتااًو ت

 الل ي1

 ااااوبتو اا اااات ٖقماااا ت ياااا ت تمبلااااىت اُو لتوإااااىت ض ااااٖل تفاااا تػ  ِاااا تت001:تفاااا تاػااااق ت تخ ااااا تمبلااااىتملِاااا٘و مليااااو لتٌو

كلتًل قتالتتلللو ترؼ  ِ ت  لتاهل يتٓ تتةتهلٗتٔيت اي تمىت اُو تو إيلومور ذلتأمقتػ  ِ تles vignettesيً 

 le bonف تأح لتً   وك تمىت ت، قكاقيت اور ريا ت ن،اقو ةتاهاقتتل ايترؼ  ِا تً  تهررتمظبوػ لتأمقتالتألٗتت       

les vignettes1 

  مليو 1ت1.مليو ترا قبةتت31مليو تا  تت42مىتت:ُؼققت اويق 

 ملياو لتٌايتٌهاقْتر ماقمجتمابامتإليال تم  وكا تماىتآلااياقي تت02مليو تا  تت3.مىتت:ييقم توايل ت اةيق  ي

يت يٌٕيتأ تال لتأ تأ تDevisٌيتٌهقْت   ضبلىتٌوتتِ ي للتٌو

: ا تأ تٌهاقْت  اقبةتتٌهقْتأيظقت  قبةتف تًص٘و ل  الات   هتلت ضو بت ت ق لت ت  ا لت اصابقه لت الاو   لتو ضٌقُ 

تو ضاا  خييتااا تتلاا يتأياا ت  ااقبةلتو اهتي اا تأ ت اٌااقتعت اا اِلصلتورااااٗتتٕااو تحصاايل تٌاااًت اةااه لتبلاا مقت فاا ت اٌصاا٘و

مليااااو ت اااهتي لتًاااالتي ٕاااىتأ تنةاااا  تفاااا ت مٌاااقَتفاااا تت122أااااٍتأياااباتآلا تت322أااااٍتأوتمليااااق توت122ٔاااق ت اٌاااقتعتمليااااق تو

ت ضصق  ٍتو ض  خييتمح وبة1  ًص٘و

  بٌ  لتأ   تتٌةرر تاشا تىم 1ت121222بٌ  تهل تت021222:تمىتل  الاتمو بت اصيقم ت ضنزاي 

  ت2.ٔاااق تًق هاااقلتثااا تأيااابحتتًياااكتىتلاااق ت ت:تٌاااا ت اٌصااايت ا    اااقيلتأرحاااقتتوأتلاااق تالا ت اااق  يت اِقموميااا

 ملير لتمقتٌوت ضِصوبتبهاًتىتلق 1

 مليار تفا تت3لتورِيتمٌا ت ضبلاىتألت02.2ملير تف تت3لتوت02.0ٔقمتتمليومر تف تت:مصق  ٍتمِيتأػٌق٘ت ن ي قي

اامتُي اا تالاكا ااقبلتألمااكتفاا ت اةااه ت اٌق ػاا تُقمااتتم  وكاا تمااىت ت، ليااقيترا0202 ااه ت ِاا ي تػلبقتهااقتإنهااقتااا تلتأُواار تً 

تةاٌي لتً ىتحّتٔيتأػٌق٘تتق وب متتالا اٌقبةتمىت ن ي قيتوالا اٌقبةتمىتالاكا قبت ت قصتر صق  ٍتمِيتأػٌق٘ت

 ن ي ااقيلتً   وكاا تمااىت ت، ليااقيت اوررو اا ت اتاا تتلنااصترقاؼٌاايتأُصاا تلتًاابذ تٔااق تالاكا ااقبتهراارتٔااقيلتمظاايٍتاااكتمبلااىت

 بٌ  1ت21222.تبٌ  تأخ  تايصبات ضبلىت321222
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  مليو لتٌيتٌهقْتملقيررتف تي يتٌا ت اٌصيلتً   وك تمىتت02:ترقكا قبتل  الات الو   ت ا  قطي

  ت، ليقيتأُص ت1

 ٔق تٌهقْتت.ملير تا  تت1ملير تا  تت4:تمىتل  الاتمبي  يت تخ   ي ملير لتٌا تمبلىتل  تر  لتاالتاذ ت

ويتكل هقتوتةاور تكِ تبو ةتتبلوضتمهقر ت اةقٓه تمىت او بت تخق لتو االتملابرت ٔق ث تري ي تتةاور ت اُو

   اخهقتي تضهقُ  تُهبل ت او بت تخق 1

  ملير تبٌ  لتأت نصتأ تيٌٕيتٌا ت ضبلىلتًٌيت ضةاِبيت يٕو تتو يمت مق ةتت1:ت  تهلْت مق ةت ال ومي

لتو اةي ت ا ت  تُق٘ترؤنهقتا ةتتم  ر ت ال ومي لتو ات تتٖل هقتكنهقتف تر  ي تت خلهقلتو ات تم   تتوطيحقيتحواشق

تٌاًت اصٌِ ت ض بٌو 1 ٔؤكظقالاتتوطيحقيلتو ا ألت الق تيتةقالا٘ترٕثرةتح٘و تىك ق٘توالتي   تاكؼقالامقت  ر  ٘و

ت ضصق  ٍتورقضِقريتالتيو   كتتؼو  ت ض  خيي1تخلي تمصق  ٍتمرز مي ت اتةيررته   تض ي تًص٘و

 اًتت02:تف ت اةه ت اٌق ػ تت تتِ ي تبك تىك ق٘تالارا قكي  قتيخصت كقم ت ضِ م تت، لي تيًت مليو لتٌو

مليو لتضقذ تٌا تالامخٌقض تٓ قتأمكتالتي  تأ تما خيتف تت رررتٌاًت ت، لي ت ات تيهـ شقتت32 اةه ت مخٌعت ضبلىتا  ت

تُقمونيتوب او ل21.1.ؿشررت  لتٓ قتالتيحّتال ت  تػل تأمو ٘تمنهقتوتح   تمحظ لتٌا تخَ 

خلي ت ضرز مي تٓ قتذٓ ت اةي ت تاحةق لتأنهقتمرز مي تر و تًلقاي تهررتمبوي تكل تأ  تمهؼِي لتمرز مي ت

تمليو 1ت122مليو تا  تت122ك رقالاتالتتةا ي تاؼ وحقيت اةقٓه لتمرز مي تت ليت اٌقتعتيواِيتمىتمليق تو

ًحقا تمرز مي تت-ال هقُ  تاالتف تٌاًت ا و ةالتتاًو تاهقت اٌ ي تت-مةؤا تأخ  لتومحىترص بتمهقُ  ت ضرز مي ت

لتم  وك تمىت ابر مجت02.2-..02-02.0اةهو يتتla situation du budget d’investissementالا تح ق ت

تالا تح ق   تتاًو تكل تالاكا قبتاالتأمكتا تيص يلتوأكؼيتمحقالتاااٗ:

 كمليو لتوتخ ت اةقك تا تيا تت4.2:تل  الاتى  ض  ت ق1لتوالتيً   نلل تمقته تى  ض  ت ض  بت ُاهقٌإ

 تتهيئ ت ضبقنيت ب    تAménagement des bâtiments administratifsمليو تت000تي يمليو لتت تت422:ت

 ًِؽ1

 تProjet intégré de…مليو لتو او   تأ تت.0.:ت اوثيِ تهررتمٕا ل لتً قتٌوتتٌا ت ض  وقت االت ي تاكتمبلىت

تت24.كتيً مليو تو االتت تت.0.ٌوتتles crédits finals كا قبت مليو لتالتي ٕىتأ تيٕو تالاكا قبت ضلوز تركتيٌَو

 الاكا قبت ضٌاو 1

 تProjet intégré…وتآلاخ تالتنلل تموكياك1تي  تأ تتٕو ت اوثقتّتو لخ 1ت44ثقنيترقكا قبتت  مليو لتٌو

 تConstruction des bâtimentsألتخؼوةتًيك1توا تيا ت تخقذمليو لتت0.1:ترقكا قبت 

 Terrains de sport مليومق1تت12ًِؽتتي يمليو تت تت0.2:ت 

 Construction des bâtimentsملير 1ت.ًِؽتتي يمليو لتت تت.02:ترقكا قبتت 

 تAménagement des placesوت االترقالاتف تاػق ت يق  ت ض يه لتوأوركتت4..:ترقكا قبتيِ  ترات مليومقلتٌو

ُ متتٌا تالاكا قب تٌيته تو   ةت ا  خلي تأ ت اةٕنص تومقتٌوتمص ً  تو االتي يتمهكت ئالا:تمىته ت ت،ش ت ات ت

 ملير تًِؽلتٌيتٌا ت ضبلىتخقصترقا    قي ت21.مبلىت
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 تLes gros travaux d’aménagementلتٌيتت130:ت ت قصترقضهقػّت ت ظ  الالترقكا قبت مليومقلتمقتٌوتمص ً 

 1 ت، قك تأ تاح  ت اِؼقكقيت تخٕومي  

 تInstallation des poteaux et câblageوت ضاللّترقاصٌِ ت ات تياح تتت114001222.:ترقكا قبت بٌ  لتٌو

تو   ةت ا  خلي تويقحباكتم ي   ت ت، قكقيت اور ري لت ٔق تمص ً  كنهقت ا ألت الق لتوأؿىتأ تٌا تٌوتت كا قبٌقتو االت

 ا    قي توترقضهق ب تمىتُق ترقا    قيتاشاًت اصٌِ لتٌيتبٌ  لتٌيتٌا ت ضبلىتمىتأريتت001222.وت تي يتمبلىت

 ٌوتمٕا تال    قيتأوتتِه  ت ت، قك تأ تش صت خ  

  تLes canalisationsت ت002مليو لتي يتمنهقتت222:ت  مليو لتف تمقذ تيً 

 شقتوتلوبتاةه تت42.:ت ن،ق  تت  02.31مليو توا تيا تيً 

 تLes marchés ouvertsملير تبٌ  1ت1:ت 

لتوممتذاٗت02.1وت02.3ٓو قتُق٘ت اةي ت تاحةق لتٌاًت ابر مجتالا تح ق   تتحاقرشقت ض يه توتلوبتاةه ت

تًقاص يترؼيالالتر لنصتأ تٌهقْتتلثرتال  ق بمت ات ت الوبترقاهٌمتكل ت ض يه 1

 إٌبئت اٌثبٟٔ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ  .......................................................  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

تهللاتيلت اةاااي ت ااااا ت  لت اةاااي تم حااايت اةاااالؼ لتميحرلا نمحرلا هللا مسبلتو اصااالةت و اةااال تكلااا تموالمااااقت  ااا٘و

تاخو نيت ضةت ق  ىتأخو تيت ضةت ق  يلتاخو نيت ضوؿٌر لتأخو تيت ضوؿٌقيلت تخظو ت إ   1

رقا    اااا تمحااااىت ايااااو ترصاااا بتمهقُ اااا ت اهِؼااااار تىخراااارتر تفاااا تبو ةتأٓاااااور لتورقاظاااابؽت اهِؼاااا تىو اااا ت ضاللِاااا ت

ت02021و ضصقبُ تكل تم  وقتمرز مي ت

وأماااقتيااا  ح ت اااويتأرااا أتماااىتحيااادت ما اااصتىخاااو ىت الاااايىتكبااار تكلااا تأ تٌااااًت ضرز ميااا تهااا تمرز ميااا تك راااقالالت ؤ ااا بت

ق توإ ت تخٕ 1 تكليٕ تىُ 

 بٌ  1ت011211222بك تمٕا تخ مقيت اِ  ترقآلايقيتو اةيق  يتو ا قحهقي:تحو   تت 

 بٌ  1ت13021222.ِ  :ت ضلك ت إبر لتًظقالا يتىػٌق٘:تتهيئ تملك ت ات 

 قيتو ضو آي:تت  بٌ  1ت0112201222رهقالاتوتهيئ ت اؼُ 

 بٌ  1ت1102221222.ألوق٘ت ااؼشررت اةقتي:تحو   تت 

 ااااتالا ااااِبق٘ترلةاااؼق لتفااا تػاااو ت ا    اااقيلتتهيئااا ت ضةااابات ابلااا لتٓاااااٗتفااا تػاااو ت ا    ااا :تت  ابهاااقالاتو اتهيئااا :تمٓ 

 بٌ  1ت410201222

 بٌ  1ت413221222.تهيئ تى و َ:تحو   تت 

 ٔقمتتمىتخل٘ت تٌقُيقيتمصقبَتكل هقتوا تياا تتهٌيااٌقت02.1ُظقالاتبلعتالااوز مقيلتوه ت اوز مقيتر قتُبيتت لت

 ا  تح وبتٌاًت اوالي توته :ت02.1االتمىت
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 بٌ  1ت410221222:تحو   تتتهيئ تب  ت ا رقه ت ات تم يتيٌِتهق -

 بٌ  1ت012221222:تتتتتتهيئ ت ضؼق  -

 بٌ  ت014221222:تتتتتا  ت اِقك ت ضوؼقة -

 بٌ  1ت011221222:تتتتتألتر   وقتحو   

 ت11321222.حو   تتتٌهقْتأيظقتتنزييتتهٌيات تٌقُي ت يق  ت ض يه :ت تخص ت ضاللِ ترو   ةت ا  خلي ت

 بٌ  لتً هق:ت

َت -  بٌ  1ت10221222..:تتتتتتتهيئ ت اؼ 

 بٌ  1ت110221222.:تتتتتومي تهيئ ت مق ةت ال  -

 بٌ  1ت313221222:تتتتتتهيئ ت اةقحقيت ال ومي  -

 بٌ  ت111321222:تتتتتتهيئ ت ضةقحقيت ت ظ  الا -

 بٌ  ت012221222:تتتترهقالاتمٓ  ت اصهقك ت ااِلي ي  -

 بٌ  1ت4.11321222:تتتتتألتر   وقتحو   ت -

 بٌ  1ت1211321222اةٕنص:تب ت قتف ت تٌقُي ت يق  ت ض يه لت تخص ت ضاللِ ترو   ةت ت 

ت ا  تيو ت احلثقالات تربب  ةت ال    1ت02.2مومبرتت21والل ٕ تًقاصٌِ ت ضاللِ ترقا ؼ تى٘و

تت312221222ٌهاقْتتهيئاا ت اةااقحقي:ت اا لتٌااا ت ضبلااىتاذ تتاا تر لااكت اايٌَو تر مااقمجت ال اايتت02212221222بٌ  اا لتو ٌااَو بٌ 

لتوراااقالوبةتا ااا ت02.1ب ت اااقتماحااا تتكنهاااق؛ت اظااا  ب ت ضةااااِ ةتمهااااتتااااحلتت اااهو يلتٌاااا ت هااا ت ٓ  ٌاااقيت تخِيِيااا ت اتااا 

ٔقماااتت اظااا  ب لتوماااقت ضباااقاىت اتااا تتاااا تكلااا ت ن،لااا ت اةاااقرّت اتااا تتصااايتماااقترااار ت ااا تا ااا تت112221222. ت لاااٍتوا ااا تٓياااٍت بٌ 

تبٌ  ت هو ق1ت412221222

ت022مليااو لتيٕااو ت ن، ااوقتمليااق توت122مليااو لتورا ااقبةت اٌااقتعتت22.:تمليااق تو02.1ٌهااقْت ااا كقو ت اِظااقتي تمااقتُباايت

تمليو 1

ياا ت اااالتياااقبُتتكليااكت تخٕوماا لتوبهاااًت ضهق اااب ت ٖق٘ت اوُر وفاا ت ااِ  اا ت اااالتتلااا تكلاايٕ لترااقالاتًيااكتأ تٌهاااقْتالاا

تىم توبك ت ت، قك تف تٌا ت ت صاوصتماىت أط تيوتيتاإلخو  ت اايىتتِ مو تر لا  تالو   ةت اويي تمىتأريتت  ْ 

ذاٗتا تمبِىتمٕاوف تىيا للترايتن ااويلتوأكابارتٌااًت اهِؼا تأ ق اي تحتاصتالتمااٌ تفا تموقاؼاقيتلتو ه تla TVAخل٘ت

تالتأ قستاشقتمىت اصخ لتو ه تذاٗتًقضرز مي تتظ تم ق بمتته و  تُؼلتتألو ػقتف ت ااهٌيا1

 توهاا ترااو  توااا لتاطااقًقيترقاوةااب تإلكاا  بت ضرز مياا لت االٕهقتً هااقت ضةااقػ ت ضل وًاا لتوإااىتٌهااقْتمِؼاا تأ ق ااي

تاايااكتفاا تلااّت اهٌِااقيلتًِاا تتاا ت ااوةاايّتماامت ضةاائوار ترقضصااقترت ت، قكياا لت ااو الات اصااوررةتمنهااقتأوت كلاا تمااقتتاا ت ااؼااَ 

ت إبررةتُو تخصصهقتاشقتالاكا قب يت ن صصتالو   ت ضٕا تور يمتمقتياللّتراا1ٗ
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تل ييت اِ   ت ت،بقثيت االتأطايٌتتااياكترقاوةب تاإلر  الا يت ضاخاةتمىتػ يت ن،ل تمىتأريتته ي ت ضو  بلتت ت

ٖقاليلتًقإلطقًقيت ات تراقالايت م  وك تمىت ض  خييلتوإىتممتى ٍتًب  تيومهقتٌا تا تتا ت ضصقبُ تكليكتاوروبتال

وبلتمحؼقيت ض  ُب ت ااِهي 1 تًيكتوت ٖيتأٌ ي ته تلبقريٗتىرهقْلتمحؼقيت اوزوبترقاُو

مااااا يتبهااااااًت اااااا و ةتخااااال٘ت ت،لةااااا ت احقميااااا لتوهااااا تى اااااو َتوى  ضااااا  تتٌهاااااقْتٓاااااااٗتتةاااااو  تبلاااااعت ضلٌاااااقيتو اتااااا 

ت اٌلحي 1

تاطقً تا  توطمتر مقمجت هولتممت ضصقترت ت ق ري تف تمٌ ت ػق 1

ٌهقْتأيظقتالق ةتا  ت  تٌققت اِ وضلتٌاًت ه تومىتىمو ت اِقمومي ت ات تماىتحاّت ن،لا ت اد،اوالاتاا هاقتوا ةاتت

لتًشوتُا ضتماىتأرايت ااه يا تتر ك لتوحتصت اِ وضت اِ ي   ٔقمل تبل لتًقاِ ضتُقمونيتوم يتر يمتمةقػً  ا تتة بت

توا  تمىتأريتاثِق٘ت ضرز مي 1

ٖق٘تٓبررتر  1 ت ااؼشررت اةقتي:تأمقتأتةقالا٘تاوتت تام ق تمصخ ت ااؼشررت اةقتيتمقتٓهقتمهقُيتٌا تىم لتتًشوتال

ت:ّ..02ا  تح وبتت02.3مهاتترقاوةب تاةه  يت اؼل لتا لتالتح تبل بت ه  يت اؼل 

  ه تػل ت24:تت02.3 ه ت -

  ه تػل ت22:تت02.1 ه ت -

  ه تػل ت01:تت02.1 ه ت -

  ه تػل ت4.:تت02.0 ه ت -

  ه تػل ت.1:ت..02 ه ت -

 ٓ قتأ ت ه  يت اؼل ته تمةؤا تُقمومي توت  تكبرت ضةقػ ت ضالق يتكل هق1

 ِظزشبر خّبػٟ   ...............................................................  ز١ّذ خؼفز

 اةااي ت ااا ت  لت اةاااي ت اِقتاا ت نخواار لت اةاااقبةت ضةت ااق و لت اةااي  يت ضةت اااق  يلتميحرلا نمحرلا هللا مسبلت

ت اةقبةت ضوؿٌو لت اةي  يت ضوؿٌقي1

ٖق ت اِظقتي لتًبذ تُ هقترِ  الاةتبةيؼ ترا  تال رز ميا لت ا لتبلعت ااوطيحقيتتاللّتب ّت االو ظقيتكىتىح

ض ياااوبةتالالو ظاااقيتكاااىتىطااا   ت اتااا تتخِاااتترؤ  ضااا  ت ت اااو صتماااىتوتتبلهاااقتاحصاااقتيقتهقتو ض تبااا ت اتااا تتحالشاااقت ضباااقاىت 

تلت لتف ت اواليقيت اةقرِ لتم  :02.1ػ يت ت، قك ت اور ري تُبيت ه ت

  ض تب تىو  :ت ا و ت تى ق ي تال وؿٌر  -

و ت ت را قكي  -   ض تب ت احقمي :تتوؼيقيتًو

  ض تب ت احقاح :تم  ت ت اةيق  يتوآلاايقي -

  ا  بل :تمو بت ابهقالا ض تب ت -
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  ض تب ت ت قمة :تًو ت ت اِ وض -

  ض تب ت اةقب  :تم ق٘ت ا ئو تالارا قكي  -

ٖق ثا ت اتا تت ااصترااالات - ٓبرار تماىت ضرز ميا لتأالتوها تت  ض تب ت اةقبل تو ات تا تيا  أتأح تكل تمهقُ  تٌااًت ا

شاااقتوماحااا تتكااات03. االو ظاااقيت اتااا تويااايت كا قبٌاااقتا ااا تمبلاااىت ٔقال ااااِبق٘تماااحلتر بلاااىتملياااو لتموٓر ىتألااايقالاتتقًشااا ترااا  ت

تالتم ٖيلتت021222بٌ  تأوتت121222 واىتماحا تتكاىتت–ريتأٓثرتمىتٌا تبٌ  لتوكه مقتمصيتا  تمِؼ ت االو ظقيتمِ٘و

ااا ت ااااالتت10331301.ًااابذ تأطاااٌهقتمبلاااىتالاكا اااقبتت–لترااايتكلااا تماااقتٌاااوتأمقمهاااقتحقاياااقت02.0أوتت02.1أوت02.1تلو ظاااقيت بٌ 

ا تاشااًت اةاهو يلتًةاهٕو تأماق تمبلاىتت311021.22ومبلىتت02.2بٌ  تاةه تت1221222ا  تمبلىتت0202 يص يت ه ت بٌ 

ت تت313111001تلو ظاااقيتار اااق  تُااا ً  ااا تر اااقتملاااقب٘تمااا خ٘و مظااا ور تفااا ت اااوار توالتأحااا تياحااا تتكاااىتٌااااًتتla TVAبٌ 

ٖقايقي1   ل

مب،او تمةاؼ ةتمااقتت02.1لتًلاوتأ ت ااايىتٔاقمو تمةاررو تُبايت%12بٌ  تفا ت ضرز ميا ت تخقايا تي حايتت031222.ىتومبل

ت ضلٕي تمىتأريت ضهٌل ت القم تضقتتٕب مقتٔيتٌاًت ت ةقت لتٌا تمىترش 1

ٖق ااا ت ضقبيااا ت ا تااا تُااا متتمااىترشااا تأخااا  لتماااىتبلااا تٌااااًتالاكاااا  الا يت ضقايااا ت اتااا تػقاااتتٌااااًتى  ضااا  لتماااقتهااا ت ض

ال  يهااا لتً لـااا تى  ضااا  ت اتااا تتااا تالاكاااا  الاتكل هاااقتمقبياااقتهااا تر قمااا تى اااو  تو اتااا تحوااااتتا ااا تحااا  تّتاوػٌاااق٘تأوتبلاااعت

هقْلتاالت قح ت ه تلتوممتذاٗتمحىتمىت و توطليتهقتمقبياقتبو ت اد،اوالاتا ا ت اِظاقالاترايتكاىتػ  اّتت02ىػل٘تٌهقتٌو

تالاتٌقُيقيت ا طقتي 1

ااااقتتؼبيِااااقتاِااااقمو ت اال راااارت اااااالتي هاااامتذاااااٗلتورااااااٗتاااااىتتلااااوبترااااؤلتتٌاااااًتى  ضاااا  ت نخقذياااا  الةااااو تالتي ٕااااىترهقٌإ

تأوتماا بوبتمااقبلتكلاا ت ض يهاا لتر لنااصت خاا ترااؤ تٌااا ت ضليااق توت مليااو تٓ ااقتُااق٘ت اةااي تحةااىتتروكلوشاا  تطااقكتتت022ماا خ٘و

تٌبااااقالاتمهحااااو  تااااا تمبناااا تبهااااقتمصااااقنمت وتمةااااق  تأوتملشاااا تمو اااايِيلتورقااااااق  تي اااا ت ااحاااا تتكاااا ىتىماااا تتووطاااامت اااااهِؽتًااااَو

ٖق ت اِظقتي ته ت ا تت،ات ضرز مي توا  تل ئقت خ 1 ت تخ ويلتًقألح

اايتٌاااًت اامت ضاظاا  و ت ااا كقولتاالتبلاا تم  ااعت ن،لاا ت ت، ياا لتومحااىتمااىتياح اايتتبلااقيتذاااٗلتٔو والللاا تًلاا تيً 

ت022ررتًشوتاىتيح بت ضبلىتفا تأخؼقالاتوت قو  يت دخشقت اِظقالالتوإىتا تيصدخشقترح نهقلتًله مقتتل ضتملٌقتكل تخب

اا لترااايت ااا لتااااوتتااا تىمااا تفااا تاػاااق ت اِاااقمو تاااا تتح يااا ت ضبلاااىتفااا تت1222أوتت3222أوتت4222بٌ  ااا توإاااىتر اااقتأماااكتتااا تت022بٌ  بٌ 

1 ت ت  وذتكىت اِقمو تًة ا تتح ي ت اح ىتحة تمقتٌوتموروبتف ت اةَو

اااامتماااىتمبقاوشاااقلتمقب مااااتتٌهاااقْتالاااق ةتأخاااا  تتاللاااّترقضااا  خييلتًاااالتوراااوبتضااا  خييتي ٕااااىتأ  تتونااا ت ضرز ميااا توتً 

ترهق ت ت،قممتا تتةو توه توطلي تموربي تمهاتكِوب1 توطلي ت َو

 إٌبئت اٌثبٌث ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ..............................................................  طؼ١ذ ثىز٠ُ

ميحرلا نمحرلا هللا مسبلتو اصلةتو اةال تكلا تألا يت ض  الر لتلإ  ت اةاي ت اا ت  لت اةاي ت اِقتا لتىخاو يت

ت ضةت ق  ىلتىخو يتو خوةت ضوؿٌو لت تخظو ت إ   1و خوةت
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ٌقي02021محىت ايو تأمق تاك  بت ضرز مي ت ضقاي تاةه تت تلتوإىتالر تمىتبلعت اُو

ٔقماتتٓاااٗتًقض اٖيت تراؤ تٌااًت ضرز ميا تك راقالالتًابذ ت أوال:تمحىتن ٕ ت ضوؿٌر تكل تاك  بتٌاًت ضرز مي لتث تمِ٘و

تًيهقتمحىتو ضوؿٌو 1

اق٘تفا تبو ةت ضرز ميا ت"أمهاقت اةاقبةت ضةت اق و ت ٖق تٔاق تي لا تمِا  ت ضرز ميا لتُو ثقميق:تأمقتأتآ تأمكتف تمٌ تٌا ت ض

أياق لتومامتت3ا تأتويايتبهااًت اوثاقتّتاالتآلا "لتواا تمللاّتألتأحا لتأماقتآلا تًشهاقْتماىتتويايتبهااًت اوثاقتّتمهااتأ ابوقتأوت

تذاٗتمق  اتتالاحا قرقي1

تالتي ٕهن ت ااوقض  تكهكتٌوتمقتُييترؤمهقتمٌ ضت أيهقتف تمىت يحصيتمىت ت، ليقيتكل ت ضها1ثقاحق:تمقت

  بلق:تمحىتمٌاخ تبهاًت ضرز مي لتٓو قتُق٘ت اةي تح ي ترلٌ تم إو  لتمحاىتنةا بتبهاقتبياو تىحٖاق ت اِظاقتي لت

ت لتكل تأ ضتألتأح 1واهٌ ضتأ تٌا ت ن،ل تا تيِ ترؤلتك يتخل٘توالياكلتًبمكتكل تىُيتا تملا

ااوتمااقتيهااقُيتب ت ااقتو ااا ت اةاإويلتت4ورقاوةااب تأل  ضاا  تاةااؼق تمااق  ٘تٌهااقْت ابااق  ت  اخليااكلتحااو   ت مليراارلتٌو

توا تتا تملقت، تىم تاالتف تٌاًت ا و ة1

اااق تمظااابوػ توملِواااا لتورقاٌلااايتي ااا تبكااا ت ت، لياااقيتوتِو تهاااقلت أمااقترقاوةاااب تال رز ميااا لتلاااّت ت، لياااقيلتًقألُ 

 ت ال ااااايتٌاااااوتياااااو ةتال  لااااا توال  يهااااا لتوػ  ِااااا ت اصااااا يتو لاااااخ لتًقضرز ميااااا تتصااااا يتٓ اااااقتتوطاااااملتو ضوؿٌااااااو تًشاااااا

 م ٕو و تكل تك لش 1

 إٌبئت اٌظبثغ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ............................................................  دمحم أِٙزطٟ

تميحرلا نمحرلا هللا مسبلتو اصاالةتو اةاال تكلاا تألاا يت ض  االر لت اةااي ت ااا ت  لت اةااي ت اِقتاا ت تاا  ت ضدخِاا 

ت ب    تىو  لت اةقبةت ضةت ق و ت اةي  يت ضةت ق  يلت ضوؿٌو ت إ   لت اةقبةت تخظو 1

لتوم  وكااا تماااىت خاااو  تتحااا ثو تكاااىتًلةاااٌ ترهاااقالاتمرز ميااا ت0202محاااىترصااا بتمِؼااا تو حااا ةلتب   ااا تمرز ميااا ت اااه ت

ٖق ما تفا ت اتةايررتثا تتتا،يمت ضا  خييلت ت، قك لتو تخِيِ تًٌلةٌ ترهقالاتمرز ميقيت ت، قكقيته تأك ّتمىت اا رررتأوت تخ

ٖقم تف ت ضصق  ٍتث ت اتت،يمتفا ت  ااخلصت ضا  خييلتو ت، يامتملل او تأ ت واهٌورضتر التأمهقتذٌبهقتف تػ  تت رررت تخ

ااا تو لاارت ماا  خييتر قكاا تتق وب مااتتمحاا وبةلتاااااٗتًااقن،ل ت ضةااررتاشاااًت اوالياا لت ر ااقتااا تياا  ٌىتكلاا تٌااا ت ا ااّلتٌو

للتكه مقتنلوبتالصٌقيت ات تويٌتتبهقتٌااًت ضرز ميا ترؤنهاقتك راقالالتواذ تره هاقتر  تف تت خيت ا ةي تتحةىتروكلوش  لتًو

ترؤنهاقتك راقالالتوإاىتو تخ ا تللتًاقن،ل ت ضةاررترهاقالات كل ت اٌلةٌ تىو  توه ت اا رررتث ت اتت،يمتكل ت ض  خييت اهِ٘و

ٔقالاتياوت ٔقيتممتل  وتم  وك تمىت ا    ٔقيتمش  :كل تمقتٌوتأك ّلتٌو تً و تكل تمرز ميقيتٓبررةلتو ؤذٓ تثلتتل  

 ملير تبٌ  1ت0 ا   ٓ تىو  تممت ت،ش :تراتت 

 لت ماااق ةلتت  ا ااا  ٓ ت احقميااا تمااامتو   ةت ا  خليااا تفااا تاػاااق ت يق ااا ت ض يهااا لتفااا تُؼقكاااقيت ابوياااقيت ااحايااا ت  اؼاااَ 

ااا تأماا تي اا تأ ت.4 ضةااقحقيت ت ظاا  الاتو اةااقحقي(:ترااات اا لتٌو يااح ىتال  لاا لتواهٌواارضتأ تٌااا ت ن،لاا تكبااؤتتمليااو تبٌ 

ٖقم توف تاػق تتت،يمت ض  خييلتًشوتاىتيصيتا  تٌاًتالاكا قب يلتً  تتو  لت  م  يت اٌقتع1ت4مرز م اكتف تاػق ت تخ
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 ٖق تف تاػق ت يق  ت ض يه :ت تت  تمليو تبٌ  1ت31 ا   ٓ ت احقاح تممتو   ةت  

ٔقالاتآلاخ  ى1اذ تٌاًته ت اٌلةٌ ت تخِيِي تاالبئ ت ت ضو  بتممت ا  

 خااااااو  تم اااااإو  ىت ااااااو الاتفاااااا ت اهٌِااااااقيتأوتلةااااااقك ت ضاااااا  خييلت اااااااايىتيِومااااااو تر  شااااااوب يتربااااااق ةلتوماااااامتذاااااااٗت

ٖقميقيتوت ض  خييتمح وبةتواااٗتمح ىتك يتٌا ت ن،ل 1 تًقإلم

قترقخاصق :لتف ت تخِيِ تٌهقْتم  وك تمىت ااوطيحقيت0202وأماِيتا  ت ا ّت احقنيت ضاللّترتةيررت تأذٌٓ 

 ت%33كلاا تمٌاا ت ضبلااىت هاا ت اا ااقبةتفاا تكاا بتآلاايااقيتروةااب تت0202 اا ااويتوت نخ وُااقي:ت ن،لاا تحااقًفتفاا ت ااه تتت

 و اا قبةتف تتٖلٌ توتةلررةت نخ وُقيلتممت الل تأ ت نخ وُقيتتص يتف تآلاايقيتوالتش  الات خ 1

 مت كا قبٌقتاوروبت ايقيتمتهقإ 1ت تُؼققت اويق :تت تً 

اوةب تال ّت ااِن :تالا  هتلتىمقر  تو ضاو بت ت اق تال ِاقاملتمحاىتأماق توطالي تو لاخ لتمحاىتأماق توطالي ترقت

ت ٖقيقيتحا٘و تمىت اص يت اصح توتصلهقتيوميقتتلا ما   لتًقاص يت اصح تمتهقاٗتوم  وك تمىتىحيقالاتتِبمتتحتهقترْ 

ٔقيتممتىحيقالاتو تخ ق تت اش تذاٗلتوتخيتٌا ت ض ٖيتت تمبجت يق  ت ا    ٔقمتت يق  تمقجخ تو ضلؼيقيتوىُ    تلت

تPVCماىت ااو بت تخاق ترقألمقر ا ت ابل اتيٕي تت2600MLويالهقتا ا تت02.2كل تذاٗلتًٌيت ه ت ا تاا تياا ت اويا٘و اا تُ  لتٌو

ًِاااؽلتو تخ ااا تلتًشااااًت اةيق ااا تأتاااتتأٔلشاااقلتًقاةاااقٓه تتةااااٌي تماااىت ضاااو بتت500MLٔقماااتتت02.1ااياااكتأرااا  لتًٌااايت اااه ت

لقاي 1ىت تواي تمقتماجتكهكتًٗت ض ٖيتبة ك تًو

ااااااًت اةاااااه تتااااا تتبلااااايؽتأ  ااااا تماااااىت ٔقيتمااااامت اةاااااقٓه لتٌو ت5000m²مٌااااا تىمااااا ترقاوةاااااب تالابلااااايؽلتًِااااا تُ هاااااقتب ااااا  

و ضو ػهااو تو ت، ليااقيت  احةااهو تٌاااًت ضبااقب ةلتاااااٗتًقاا ااقب يتهاا تمهؼِياا تراا و تطاابقري لتًشاااًتملؼيااقيتو ُلياا ت

ق تو ا تم تاقبلتهقتف ت ااهٌيا1محواشقتا  تأُ 

 ِظزشبرح خّبػ١خ   ...............................................................  طؼبد أر٠ت

تىخو يت ضةت ق  ىت ضةت ق  يلت اةل تكليٕ تو ح  تهللا1تلٕ  ت اةي ت ا ت  لت اةي تم حيت اةلؼ لت خوةتو

أمقتف تم  خلت تر  ي ت اةاي ت اا ت  لتأوبتأ تأولارتأمهاقترصا بتمهقُ ا تمرز ميا توب   ا تمرز ميا لتورقاااق  تااىتمِبايت

مىتأح تأ تي ىتكليهقتب   تهقترقااٌصييت ض ايلتو بالالاترآ  تهاقتفا تموطاوكشقلت مؼلُاقترؼبيلا ت تخاق٘تماىت ض رليا ت اتا ت

هاا تراار تأياا لت ت، يااملتوهاا تم رلياا تُقمومياا تيهـ شااقت اِااقمو ت ااهـي اا تال  ااقا لتوتااهصتكلاا تأ ت تاا  ت ن،لاا تياااو  ت

ااٍتتتحظااررت ضرز مياا توتمل طااشقلتوتااا تب   ااتهقتوااا   ااقلتًاابذ تالتماصااو توالتي ٕااىتأ تيِهلشااقتأحاا ترؤمااكتي اا تأ تماُو املٌإ

تكىتاملالاتملر تأوتكىت إ قتمليه تأوتكه ت رتهقبتملر لتمحىتالتمٌليتل ئقتأٓثرتم قتي  تأ تمٌللك1

ٌهااااقْتأيظاااااقتمِؼااااا تفاااا تاػاااااق تمااااا  خلت لتكهاااا مقتتٕاااااو تٌهاااااقْتمِؼاااا تال    ااااا تأوتال هقُ ااااا لتأػلاااا تأ تمةاااااوبتراااااوت

التتليااّتر  لاا تمااُو تتIntimidationتاا ر تىمااو لتًِاا تأياابحهقتن ااقٌ تأرااو الاتمااىت اضااخٗتو اةاا    تومااىتالا ااا ققتوت

اا ت والتي اا تأ تتٕااو 1 اا تأوالتأمهااقتااا تماوياايترقاوثااقتّتاالت ابق حاا لتأٓإ ًي ااقتيخااصتمحاااو ت اوثااقتّت اتاا تتوياالهقتبهااقلتًؤٓإ

تكل تٌاًت ضةؤا توأ   تتة،يلشق1
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ٍتكها تبلاعترقاوةب تض  وقتمرز مي ت ات ةيررلتاىتأكوبتا  ت إحررتمىت ااهِؽت اتا ت ا بٌقت خاوةلتوإهنا ت اؤتُو

توأ   تً هقتتوطيحق1ت-بها ت الٌفت– ضةقتيت ات تتب وت  تهقمظ ت

 و ت ت را قكي ت بٌ  :تأكاِ تمىترق ت تخٕ  تأ تياا تت0221222:تابقستىكو  تو ضةاخ مر ترقكا قبتتوؼي تًو

ٖايتكاو لتاشاا تملا تٌاا ت ضبلاىتُلايلترا  لتواا  تمها تأوت  اا   الاتألمهاقتاذ تًٕ ماقتفا تأ تٌاا تتخصيصتابق ر تف ت اةاه تا

 ضبلىتٌيتًللت يٌٕيتايٕو تابق اقتىكاو  تو ضةااخ مر تفا ت ضةااو لتخقيا توأمهاقتن اش تيومياقتنةاقالاتو راقالترلباقستالت

تال  ا متًِؽ1  يليّت ر  ترِي  ت ت  مقيت ات تيئبونهقتاهقلتوالتأُ٘و

 م   ت اةيق  يتوآلاايقي:تأمقتممتًٕ ةت اورلي تممت  ال ق٘ت1تla vignette1 

وإااىتأ  اا تأ تألااررتا اا تمةااؤا تأخاا  توهاا تمصااق  ٍتتااؤمر ت اةاايق  يتوتآلاايااقيلتوأكاِاا ترااؤ تيٕااو تٌهااقْتمااوقتمااىت

يااّت هااقتتتconformité ااًو  اا  ت لااق ةتروطااو تراار ت اظاا  ب ت ت قياا تكلاا ت اةاايق  يتوراار تتااؤمر ت اةاايق  يتوآلاايااقيلتٌو

ااااا تشاااا  الاتطاااا و لت-وتااا ُيّت بااااقيتوى ااااقػييتر ااااقتً هااااقت اهِاااايت ض  ساااا  لتو ااااؤػ  ت اااائالا:تٌاااايتتخظاااامتت-ٌو ا اااا تمةااااؤا ت ضٓ 

باقيت اهِايت ض  سا  تا ا تماقتٔاق تمةا صت ت وها تمٌ وطا ت اهو قلتتl’ATSAVو اتا تأيابحتتتةا صتتتLa taxe à l’essieuمٓ 

  اا تماامتلاا حشقترقااٌصااييت ض اايلتوهاا تمةااؤا تالتي ٕااىت خوز اشااقتبلهااو مر توالتوأمااقتأت نااصتأ تتٕااو تٌاااًت اهِؼاا تمِؼاا تب ت

ي ٕاااىتأ تماحااا تتكاااىتمصاااق  ٍت اااااؤمر ترااا و تأ تماحااا تتكاااىت اظااا  ب ت ت قيااا تكلااا ت اةااايق  يترااا و توراااوبتماااوقتماااىت

ت ااو  لتًي قتيخصت اةيق  يتوآلاايقي1

 ابهاااقالالتماااقتٌاااوتالاخاااليترااار ت ت،رااارتو اؼاااو لتكل اااقتراااؤ ت:تٌهاااقْتمِؼااا تأثاااق يت متبااقه لترقاوةاااب تضاااو بتمااو بت ابهاااقالات 

اا لتو اؼاااو تٔااق تت21222.اد،راارتمبلااىت اا لت ر ااقتٌهاااقْتشاا  الاتيالاار تكليهاااقتت121222و ماِلاااتتا اا تت121222ثاا تت021222بٌ  بٌ 

ا تحِهقتاٖيتنلل تٌاًت اا قبةلتحبا تاوتنلل تى بق ت ات تمىتأرلشقتتويررت ضبلىتمى111تا  111 اكتٌو  ملً 

 تأػاات ي ااقتب   ااقيتكقماا   تأيظااقت اائالاتحاا٘و :تمااقتهاا تٌاااًت ا    ااقي تمااقذ تتهاا  تومااىتيِااو تبهااق ترؤياا تأٌاا  ي تًو

 تٌي ت ن،ل تو ض يه 1

 تبلعت خوةتألق و تا  تأتلق لت ر قته تأتلق تُقمومي لتأتلق تٔل  تمىت ض ٕىتأ تنلؼ هقتألتملنص1أتلق ت: 

 ت اا ت  اا ي لتوهاا تمةااؤا تتبِااىتتبري  اا لتمااقتملؼاايتمصاا  ُي تضااقت:تحبااا تأ تتظاالو تُقم ااق٘ت ا اائو تالارا قكياا ت

اا تمااقتها تٌاااًت ضئ ةااقيت ت ررياا ت ياا تك لااكترقاوةااب تاإلكقمااقيت ضِ ما تال ئ ةااقيت ت ررياا ت ال ومياا لتوم  ا تأيظااقتملً 

ق ت ال وميااا لتوماااقتهااا ت ضئ ةاااقيتالارا قكيااا تىخااا   تًلهااا مقتماحااا تتر صاااؼدرت"أخااا  "تأوت" ضئ ةاااقي"تًشاااوتملناااصتكااا

 ي ٕىتأ تيهؼبّتكل تأي تمئ ة لتمحىتاةهقتط لتوإىتم   تملً  تٌاًت ضئ ةقيترقااٌصييت ض ي1

اا لتٌاا تمبلااىتت21222.أيظاقتأطا تيااوتيتضاىتُااق٘ت اقرِقت"لا  الاتمبياا  يت اؼٌيلياقيتو تخ اا  ي"ترقكا اقبتيبلاىت بٌ 

ألتأنهاااقتتلاااقنيتاماااقتري ياااقتأوت اااخيقلتلااا  ترااا  لتًلهااا ت ااا ققتح،ااا تٌاااا ت ضبلاااىتيـاااىت ضااا الاتأ تتق وب ماااتتمهؼِااا تمهٕورااا لت

ااااا تٌااااا تمةاااااا   تأ تتٕاااااو تٌهااااقْتكلااااا توأ ااااابق تت21222.ا ااااا تت121222ا اااا تت421222ورقااااااق  تكهااااا مقتيواِاااايت ضبلاااااىتماااااىت بٌ 

متمىت ضبقاىتمى111تا  111 تمهؼِي تالً 
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ت اصيقم تو نخقًـ  تٌهقْتملحـ تح٘و

ألتتٕاو ىلتحبااا تاااوتٔااق تٌهاقْتتٕااو ىتوخظاامتاااكتتمصاق  ٍت اإااو ىت ضةااا  تال هاخباار لتوأماقتش صاايقتااا تأحظاا ت

اا تًِااؽتماىترااق ت اورلاي لتألماكتاذ تااا تيٕاىتٌهااقْتتٕاو ىتًاالتحقرا تأل تنلار تٌااا ت ضبلاىتأوتيااا تتةا،يلكتكلاا ت  خاو  لتٌو

تأمكتت تتالا اٌقبةتمهك1

 ىشاا،ق تت:تلاا  الارقاوةااب تن،ااق٘ت ا اائو ت ااِهياا :ت اةاإىلت ضهااقػّت ت ظاا  الالت تخاا  تّتو نخقًـاا تكلاا ت اب ئاا ت

اا لتأمااقتااا تأ  تفاا تتق وب مااتتاالت راحقثااقتاوشاا،ق تلت ااؤُواشقتو ااؤكي ٌقتو ااؤٓ  ٌقتا اا تأ تياا تتت121222.وىهاا  ست ت بٌ 

هللاتى ضتوماااىتكل هاااقلتال ااااتتاااا تأ  تأشااا،ق  توتأه   اااقلتًااالتي ٕاااىت ضو ًِااا تكلااا تم ااا وقتهااا ستاوشااا،ق تومحاااىتاااا تمااا  ت

ق تٌااا ت ضبلااى تنللاا تأمااكترقاوةااب تاوشاا،ق توىهاا  ستكهاا تآلاخاا  ىلتهاا تكهقياا تذاااٗلتً ااقذ تي ٕااىتأ تيٌياا مقتفاا تٌااا ت اباا

حيو ااا تاشاااقتُي تهاااقت اٌلليااا تفااا ت اااخ ت نةاااق لتواشاااقتًقتااا تهقتفااا ت تخياااقةلتوإههاااقتمحاااىتالتن اااش تاالتكٕااا تذااااٗتفااا ت ض يهااا ت

  ضبقٓ  1

 ُو اقلتوأػلا ت رتهاقب لتًؤحيقماقتت:ت رقالات اةي ت ا ت  تأ   تأ تأولارتمِؼا لتو اؤًاال  الاتكاقبتيوررتالت و  ت

ن ل ترهوقتمىت ح  ذتكه مقتم  تبلعت الاقبتمٕاور ترقالو ت اٌ نةي تورصيو تتح رهقتر  لتًلاقبت ات او  تاا  تٌاوت

plaque أوتتpanneauااىتوتكلاا لتٌااوتثِقًاا تلاال لتٌاايتيحواار تًيااكت اِااقمو تأ تال تواٖاايتتحواار تي اا تأ ت لتراايتٌااوت رتهااقبتًو

 ِهل لتف تييوتهقت نخورم لتوا  تٓيٌ قتم   توأت نصتأ تيصيت ت ؼق 1تؤتيتف تييوتهقت ض

 ياااايقم ت ا ااااو ػئتو ضةااااقرالتااااا  تٌهااااقْتألتت:تالحـااااتترااااؤ تنةااااب رقاوةااااب تالصاااايقم تو نخقًـاااا تكلاااا ت ض الٖااااقيت

ًت كا اقبلتاو اٍتٌهااقْتمةاقرالتو ااؤٓ  تماقتُلااكت ااقرِقلت ضةاقراتهراارتمٌللا توخصوياقتمةاابات اوةاقالالتوفاا تكاهِٕ تٌااا

 ضةااؤا ت اةااي ت ااا ت  لتًاالتي ٕااىتأ تتلعاا تمةااؤا ت اابّتأ تأم ااايت ااقرّتمااىتأراايتتوراارتثِقًاا لتو ااؤتيتشاا صتوبةاااٌي ت

ٔقكا قبلتايِهلهقترؤمكتيئمىتر هـوم ت اِي 1ت22اوح ًتو ِ   تمىتأم ايتىمو تألرلكلتو ظمت  بٌ  ت

تت م أةتمحق ب تواةتتمشهي تف ت تخةقرقيلتوإىتممتذاٗتأرا تراؤ ت ااُ  ت ااالتاةتيتتوا تٓهتأف تىخررلتأمقت ت

 اا بِىتاهااقتفاا تتFECلتًاابذ تأ  اايتمبلااىتEvaluation sommative متهااتترااكت ضرز مياا ت م  ااوقتالاكا ااقب ي(تفاا تتِيااي تلااقميت

ٔقمااتتًلاالتٌاااًت ض ق  اا تمبوياا لتملِوااا لتموطااوكي لتم-ؿاا يتأ باامت ااهو يتمااىت ض ق  اا ت ت-هؼِياا تومِهلاا تاد، يااماذ ت

ٔقماتتاربق  اا تأوتت322ًابذ ترِايتمبلااىت ملياو تً ا تمرز مياا تي ا تأ تملاقبت اهـاا تفا تت  تايتهاقلتفاا ت اوز مقتهاقلتفا تمٌِقتهااقلت او الات

 ٔقمتت خايق   1

 إٌبئجخ اٌظبدطخ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ......................................................  اٌش٘زاء رزّْٛ

وموالمااااقت ترااااىتكباااا تهللالتلاااإ  ت اةااااي ت ااااا ت  لتتحياااا تميحرلا نمحرلا هللا مسبلتو اصاااالةتو اةاااال تكلاااا ت ااااي مقت

ت اةي ت اِقت لت اةي  يت ضةت ق  يلت اةقبةت ضةت ق و لتأػ ت ت، قك لت تخظو ت إ   1

قتمااىت ر  يا ت اةااي ت اا ت  لتأ  اا تأ تأوراكت ا اإ تو ااِا ي تال  لاا تالةاقبةت ضااوؿٌر تكلا ت ن،شااوب يت اتا ترااااٌو

ااااق تًِاااا تتٌظاااايت اةااااقبةت ضةت ااااق و تب اااا  تأراااايتاخاااا  ذتم اااا وقتٌاااااًت ضرزت  مياااا ت اتاااا تراااار ت ياااا يهق1تاااااىتأتحاااا تتكااااىتىُ 

ق تووطلشقتف ت يقُشقت اصخيالتوام قت ؤري تكىتم  وك تمىتىمو تومىت لق  ي1 تم  وك تمىتىُ 
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 تًشاا ت ض اا وقت ااالتنلااتترااقألك ذتوىك اصتوم  وكاا تمااىت اصاٌقيت اتاا تتاهِصتمااىت ن،شااوب يلتٓو اقتُااق٘ت اةااي

ت اهقت لتٓيٍتاهقتأ تن ٕ تتانةقمقتث تمصٍتك لتاكترقاهقُصلتًؤمقتا  تح تآلا تا تأ اوك تٌا ت ااهقُع1

اذ تٓو اقتُلاتلتٌااا ت ض ا وقت ااالتنلااتتراقألك ذتوىك اصلتًااقن،ل ت تخاق  تاو اٍتُاا تو تتم  وكا تماىتىمااو ت

ايتو حاا توحـاكتفاا ت  تل واو اٍتٌااا تحافت ن،لاا ت تخاق  ت اااالتاا تتٕا اايتت اتا تي ٕاىتأ تمصااٌشقترقال راقالاتو ال يقالااااتٔو

توالياكتبل 1

 اةااااي ت ااااا ت  لتي اااا تأ تتحلاااايت ضرز مياااا ترااااهٌ تاي ااااقبيلتوهاااا تً ياااا تأل تيِاااا  تٔاااايتشاااا صت ُور حقتااااكتمااااىتأراااايت

تكلا تمرز ميا تمااو هاقتض يها تتق وب ماتلتواا  تتحلايلتٓ اقتااوتأمهاقتم لا تفا تمهصا ت ماخقريا  ت اا قبةتف ت ضا  خييتو تخصا٘و

ٔقماتتتلٌافتأمٌق اشقتماىت مت اصويتوىي للتٓ قتُلاتلتمل ايت ن،لا ت تخاق  تكلا تانلاقشتٌااًت ض يها ت اتا ت تلا  تكل تً 

خل٘ت اته  يتو والات اا رررت االتكقمتتمهكلتومحقوا تاخ  رشقتمىتكهّت اارقر لتمىتخال٘تتتا،يمتالا اتح ق توتِو ا ت

اتكلا تتِو ا تُا   يت  ن،ا امت ضا نيلتًِا تت اتت لاق ةتا ا تم  وكا تماىتىماو ت اتا تتصا تُ   يت ن،ا امت ضا نيلتو اؤٓ 

ت ت اا ااااقبةتفاااا تبلااااعت اٌصاااا٘و تماهقُظااااقيلتًااااهحىتنتاااا،مت ن،ا اااامت ضاااا نيتومتةااااقالا٘تحاااا٘و فاااا تٌااااا ت ضوطااااوقلتوب ت ااااقتأُاااا٘و

شقت ن،ا مت ض نيتم ش تبهقت اِق   تو ا  نيلتورقااق  تًش ي ت ات تأيباتملً  اًت اا اقب يتماقتٔقإلػلق توالا اِبق٘لتًقتخٓ 

ه تاالتتحصييتحقييلتًقن،ل تأيباتمةقٌ تف تم  وك تمىت اإو هقيتوىن اؼ ت اتا تتةاقٌ تفا ت اتةاو ّتال  يها لت

ترٖيتحة ةلتوأمقتمىتأرهاقالاتتق وب ماتلتأ ت ض يها تفا ت ت02.2ٌاًت ض يه ت ات تال اتتأي تكل تأنهقتتلقنيتمىت اته  يلتوأُ٘و

 ماتتر   وكا تمااىت ضا  تىخا  لتً اا تتٌاِا تا ا ت ض ااق بمتوا ا تم  وكا تمااىت ض  ًاّلتوأماقتماامتماقتها تاالتُ  ا تٓبراارةتاذ تُوت

تاااكترااؤ ت الواا ت ال رياا تٓ ااقتم  وكاا تمااىت الوااقيتىخاا  تالتتاظاا ىت  اةاي ت ضةت ااق ت اااالتػاا  تكلماا تالا اااٌشق لتوأُاا٘و

ااتت اااوالات ااااا رررتًِااؽتكلمااا تالا اااٌشق ترااايتأيظااقتكلمااا ت ااج،اا لتوأماااقتآلا تأتج،اا تماااىتوطاالي ت ٌااااًت ض يهاا لت اتااا تكً 

وم  وكاا تمااىتىمااو تتle pavéمااقت اهااقتماحاا تترااؤ ت ض يهاا ترحقراا تا اا تو بتحااق توا اا تت02.2خاال٘ت ااهو يلتومحااىتفاا تأو خاا ت

ٔق ترقألح  تأ تماحا تتكاىتم يها تفا تأو خا ت كاىتم  وكا تماىتالا اتح ق  يت إبرارةت اتا تي ا تأ تتةااٌي تت..02ىخ  1ت

ٔقمو تمةررو ت ن،ل ت ت، ق  1منهقلتالتأب قت ٔقمتت ا إ  لتخقي توأ تم  وك تمىت اةقبةت االتػ حٌو ت لتأيىت

ت ااااتت لااااق ةتأيظااااقتا اااا ت ضااااهات اتاااا تك اااايت ن،لاااا تكلاااا تاياااالحشقلتخصويااااقتأ تم  وكاااا تمااااىت ت، ليااااقيتااااا تتٕااااىت

      لتوااوالتلاٌقًي توما ٌا تو111تتةاٌي تراقتقتمىت ضهالتو ااق   تم ش تكل تذااٗلتًاقن،ل تماقتٌاوتاالتمئ ةا تً هاقت  اا

وم  وكااا تماااىت ضصاااؼدخقيت اتااا تيهلاااتتبهاااقت ن،لااا تضاااقت  ب بتكااا بت ت، لياااقيت اتااا تتةااااٌي لتوضاااقتوثاااّتراااكت ن،ا ااامت ضااا نيت

قتورااؤ ت ترااؤ ت ت، لياا ت اٌلمياا تُاا متتم اا وكشقتوتاا تاُصااقٌإ  ا وب ناايلتواذ تأ بمااقتأ تنلؼاايتمحااقالتًي اا تأ تموثِااكلتمِاا٘و

نهاقتومؼلاّتم  وكا تماىت ت، لي ت اٌلت تىماو تكلا تكٌو مي تا تتِ  تألتم  وقتوممتذاٗت  اٌقبيتمىت ا ك لتوأالتمواْر

وض1ت  الاتهقمقيلتٌا ت م تمً 

أيظااقتت ااتت لااق ةتا اا ت ن ي ااقيلتوتب ت ااقتماامت ااهااقُعلتػاا  ت اةاائ ٘تضااقذ تٌااا ت ضبلااى توفاا تىخراارتػاا  ت اةاائ ٘لت

ضااقذ تالتتةاااٌي تم  وكاا تمااىت ت، ليااقي ت ضبلااىت ض يااوبتيٌٕاايتًِااؽتخ اا تأوت ااتتر ليااقيتمااىت ت، ليااقيت اتاا تتااهـ ت

ت ن ي اقيت اصاايٌي تو اؼ  ِا ت اتاا تتااا تبهاقت  اااٌقبةت ت، ليااق يتها تروطاامت اؼلبااقيتخال٘ت ااااق   ت نخاا بتماىتأراايتُباا٘و

ٌااااًت اؼلباااقيتو اةاااقبةت ضةت اااق و تكلااا تكلااا ترٕيٌيااا ت اااررو ةتٌااااًت ال ليااا لتورقاااااق  تًقت، ليااا ت اتااا تتبِاااىتآلخااا تتخـااا ت
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ٔقمااتتتةاااٌي تب ت  ااقتمااىتااِاا ي تػلبهااقتال اااٌقبةتمااىت ضهحاا توتاا   ترؤنهااقتااا تتةاااٌ تأل توأل 111لتًللللاا تًشاااًت ت، لياا ت

توألنهاقتاا تتظامتػلبهاقتمامت مِيتأػٌق٘ت ن ي قيلتُو تأخبرتهقت نهقتالتت ه تٌاًت اةه تف ت ااخياي تورقاااق  تورقكاباق تماقتذْ 

ا ت رق  ت اؼلبقيلتوام قتُ ماكتبل ت متهقالاتىريت نخ بتًِ تأخبريتأمكتت تتو بمتالاكا اقبت ض ياوبتكلا تراق  ت ت، لياقيلتُو

تورئتتوا تأًش ت ا تػ  تىم تبهاًت ت لٌي 1تٌش تتىم لتاالتأمن تً

رقاوةااااب تاااااوبو يت ض   ااااي لتتةااااقالا٘تىرت ضةت ااااق لتضااااقذ ت اا ااااقبةتفاااا تالاكا ااااقبت ض يااااوبتاااااوبو يت ض   ااااي لتوأمااااقت

أري ترؤ تٌاًت اا قبةتم تبؼ ترقاا قبةتف تث اىت الاو   تو إاا ت ض   اي لتوأطايٍتراؤ ت اؼ  ِا ت اتا تياا تبهاقتتو بامتٌااًت

ٔقمااايت انز ٌااا تو ا اااٌقًي ترقكاباااق تأ ت ت، قكااا تت   اااايتمااا   الات ضئ ةاااقيت االلي يااا تتخباااٌر تً هاااقترقتخصاااا ت ىبو يتً هاااقت

 ن صصا تاٖايتمئ ةاا لتوتاٖلاٍتت،ها تمٕوماا تماىتاب  ةت ضئ ةا تور لياا تالاراقالاتماىتاكاا  بتالتحا ت ضةااٌي يىتتِاا مشقت

ويتكل تٔيتتو بملتام  قتمحىتمحّتف تم   الات ضئ ةقيت االلي يا توالتي او تأ تن اٗتفا تاد، قك لتًلتي ٕىتاد، قك ت اُو

تذمته 1

 ِظزشبر خّبػٟ   ......................................................  ِظطفٝ اٌّزٛوً

تلٕ  ت اةي ت ا ت  لت اةي تم حيت اةلؼ ت نخلي لتاخو نيتأخو تيلت تخظو ت إ   1

ٌهقتٓ ةت ق  ىتف تٔايتماقتااكتكلُا تربكا  بتوتهيئا تٌاا ًت ضرز ميا ت اتا ترار تأوبتف تٌاًت ض  خل تأ تأر متمقترر تمُو

ي قتيخصتتق   ت ضرز مي لتالتت تٌملتو ؤلررتال لؼيقيت ااقاي : تأي يهقلتًقاِظقيقتو لخ تًي قتيخصت ضرز مي تًو

تكهو  ت ضئ ةقيت ضهاخب :ت لتو ت، قك تالتيِصا تبهاقت ت، قكقيت اور ري ًي قتيخصت ض  خييلتًٌيت ض خيتيِ٘و

ااايت ضهاخااا تمٌااا ب لترااايت ت، قكااا تك وبٌااا ٌقالا تهاااقتٌااا تماااىتي الاااٗت ت بااارةلتٔو اااقلتٓو قت اااا ت  تو اٌِااا لتٌااا تموؿٌشاااقتوأػٌ 

 ضهاخبر ت ت، بتيلا ةو ت ضلً  تو لا ةو ت ُابقست ت برةتم ىت بِش تمىت ضاوؿٌر لتوفا تٌاا ت ن،اق٘تالرا تأ تأتوراكت

ش تريا  لتو حاا  تو حا  لتومةااو ٌ لتوماىترِايتوماىتهااقب تلتماىت ٌٓاقالاةتو ماياق تفا ت ااا رررتوفاا تاشا ترقااحيا تو ااِا ي توأكاً 

ت ااخؼيؽتوف ت اإٌررتوف ت  ور تي ي ت ال يتوف ت اا خيلتوالتمبخ تأح  تحِكلت و الاتُ  ت اِلييتأوتُ  ت إحرر1

لتوأكؼاايتمحااقالتماةااؼقلت ااق توماحاا تتكااىتالاُور حااقيلتمٕااو تأمااق ت أياار لت ااا ألتى٘و اشااا تكهاا مقتماحاا تتكااىتىُ 

هاقتكه مقتأ   تأمو  تمىتش صتم اا ت ٌو وتآلاخ لتتوألمن تأماقتأ  ا تٓاا تٓو قلتًؤمقتأطمتالتح ترٖيتٌاًتىمو لتو ضةاِبيتٌو

ااا تًي اااقتيخاااصت ضقايااا ت ت، قكيااا تٌاااوت ضوؿاااٍت  اااااقبمتت-واااا  ت ضهاخااا ت-أخؼاااؽتال رز ميااا (لتو ضصااا  تو اِ  ااا تماااىت ضلً 

بتمقتٌوتم ٕىتومقتٌوت اورارتم ٕاىلتوأ ت اا اقبةتاد، قك توال قاي توالل قا لتألتمىتاكتكلُ ترقا ؤ ت نخل لتو االتيح 

وتمقتيور تكلا تأ ضت او ُامتو ضلؼياقيتتف ت ض  خييتيالا ت  اخليشق ا لتٌو وتالتي ٕىت  اخلصتأٓثرتمىت ضبلىتٓا تٓو

ت03/03الارا قكيا تت ضاحٕ اا تفا ت او ُااملتوالةاالؼ تكلُا ترقضوطااوقتفاا تٌاا ت ت،قماا لتو اةاالؼ تالتتاو را ترقا ااق قتػيلاا ت

ٖق٘تالاحال٘ت ضئُاتتال لاٗت ال اوميلتاللتها تتا ر تم  وكا تماىت اِظاقيقت اتا تيخاالؽتً هاقت الاق تمامت  قك تاا رررتٔيت ل

ت اةررت القبلتممترو م تالا اِ   توىمىلتٌا ترقم 1

ةاتتاذ تكه مقتمهقُيلتنةاحظ تٓ قتتٌليت ا وا لتوأكؼيتمحقالترقاِياقست ضِلاو لتماىتيا ر تمرز ميا ت ا واا  تا 

ٕاااا تتةاااررتىماااو لت اااو الاتفااا ت ن،لااا ت ُلي ااا تأوتفااا ت  تخٕومااا ترؼبيلااا ت تخاااق٘لترااايترهاااٗت ضوااا  تٌاااوتماااىتيظااامت احو راااتلتٌو
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 ت،شااا تأوتفااا ت ت، قكاااقيت نخليااا لتًااالتي ٕاااىتأللتر قكااا تأ تت ااااويتب اااٖيتمهٌااا بتوبليااا  تكاااىت اظاااو رؽت اتااا تتااااحٕ تفااا ت

تاك  بت ضرز مي 1

محااىتمؼقااا تومحاااجتكلاا ت ا وااا توإااىتالتمبخةااشقتحِشااقلتٌاااًت ضرز مياا تت ااٖيتت ت،قماا تآلاخاا لترقاوةااب تال اا  خييل

هقْتر قكقيتأخ  تتلا  تكل هاقتروةاب تت%70أوتت%60ً هقت اظ  ب تكل ت اِي  ت ضظقً ت لت%100أ بمقتذاٗتأ تا تم بلتٌو

تح ق لتمـا  تاوراوبتأُؼااق تاذ ت ياىتٌاوت ض اٖي تمحاىتماٌاّتكلا تأ ت ت، قكا ت اتا تالتماو  بتمقايا تكها ٌقتوالتً يا تال ا

ٍتته يتهقتالكابق  يت ُاصقبي تمل وً لتًقا راتو اا ق ةتو ا أ  ق٘تلا سلتوااااٗتمةا صتفا ت تٕة ت ض  ت اصو  توتُو

كلاااو تالاُاصاااقبت" اليبر ايااا ت ضاوح ااا "تأوت" ا أ ااا ق٘ت ضااااوحي"لتومحاااىتنةاااا تا ااا ت أ ااا ق٘توػنااا تبي ِ  ػااايتوحااا  جيلت

ا ل لتالتمِو ترقت ؼ توإىتماٖل تكىت ضرز مي لتااىتمح لٕا تماقتالتػقُا تإا تراكلتوالتُابلٕ تيٌٕ تًيكت ضةررتٓ قتيٌٕ ت 

هاااقتٓ هاخبااار تفااا تٌااااًت ضرز ميااا لتً هاااقت اظااا  ب تكلااا ت اِي ااا ت اااتتااااىتنةااإتتكاااىت ضؼقابااا ترحُِو والتبلااا ٓ لتوفااا تمٌااا ت اُو

اااللتااا يهقتكقتاا  يتب خاايت اتاا تاهااقت ألتفاا تتاا ررتLa patente ضظااقً ت اتاا تألاا مقتاشااقت ااقرِقلتًو هااقت قتكلاا ت ضةاااو ت ضٓ  ٌر

 ضهؼِااا ت اتااا تي ٕاااىتأ تتلاااوبتكليهاااقتومااا خيتفااا ت اظااا  ت ت القمااا تتمحاااىتمااااٖل تكاااىتًلةاااٌ ت اظااا  ت لتمقب ماااتتاااا تت  رااامت

ت الاقا لتٔايتماىت اق تر نهاقذت اا تأما تم ا يتر يامتب٘و  ا وا تًلةٌ ت اظ  ت تًلىتيٕو تا يهقتاالتمقتٌوتمااًو تحقاياقلتٌو

تى م تف تالاُاصقبت نخل تو ت، ق  تاىتيصيتا  ت ااه ي ت ات تيو  ٌقت ت، يملتنهقتيق1تت رررت

وتهلِاا تالارا قكااقيتماامتت02.0 ا وااا ترا ٌااقتهللاتخراار لتهاا تمااىتيااقبَتكلاا ت يق اا ت ض يهاا لتفاا تٌاااًت اِقكاا تومهااات

هااقتأتحاا تتكااىت  ااا      ت ضصااقترت ت ق رياا توماامت اِؼقكااقيت تخٕومياا لتوخااا تالارا ااققتماامتو  اا تماياايترااىتكباا ت هللالتٌو

يلااقيتكليااكتفاا ت3/23/02.1. ب   اا تو تٌااّتكلاا تر مااقمجت يق اا ت ض يهاا ت اااالتأحياايتكلاا ت ضصااقبُ تراااق   ت لتوراا أيت ااُو

تأحااا  توالتمبلااا تأحااا  تكاااىت02.1ماااومبرت 1تاذ تمحاااىتأماااق تك ااايتالتيحةااا تن،لااا تبو ت خااا تٌاااا تك ااايتٔااايت ضهاخبااار لتالتمناااًز

تت ت ؼاااؤلتٔلهاااقتب ااا ت مخؼاااؤتومصااا  لتاذ تٔااايتالاكا اااقب يت اتااا تألاااق تاا هاااقت اةاااي ت تربااارلتو اتااا تتاللاااّترقإلماااق ةتورقاةاااَو

تمااااىتػاااا يتو   ةت اةاااإنصتوأخاااا  تمااااىتُؼقكااااقيت هااااقْت كا ااااقب يتأخاااا  ت اااااح٘و ورقاالبياااا لتٔلشااااقت كا ااااقب يتمحوااااا لتٌو

ٔقيت ضو    ت و الاتممت ن،ل ت ُلي  تأوتممت ت ت،ش تأوتممتُؼقكقيتأخ  1حٕومي تأخ  لتر قتً هقت ا   

تاااا تيه اااتشااا  الالتٌهاااقْتمااقتمةااا صتراااقن ؼؽت ت  قسااا  ت محااىتأماااق تك ااايتًيااكت  اااا    تال   ًاااّت ال ومياا لتااااىتأُااا٘و

تهااااقت ض يهااا لتٌهااااقْتمخؼااااؽتت-وانر راااامتمحقطااا تٌااااا ت ن،لااا –الاه يااا تمااااااتتًياااكت  لةاااال تمااااىتىلاااوق٘ت اِو اااا ت اتااا تكً 

رقالايتبل تذاٗتبو   تو     تتلي ت ال ايتبهاا ت ن ؼاؽلتٔايتما ةتتاؤتيتبو  ا تر ق  تالاه ي توإىتت تااوقالات ن ؼؽلتث ت

ترااؤ ت اةاالؼ تأوت مخقاٌاا تأوتمهقُظاا تأوتما  اا تاةااقرِتهقلتثاا ترااقالاتًي ااقتبلاا تر مااقمجت ااؤٌياايت تخظاا للتالتي ٕااىتأ تمِاا٘و

ااا  ترااقضهؼّلتٔاايتو حاا ت ا وااا تأوت ن،ااقا ت اةااقرِ تااا تتِاا ترااؤلتك اايلتوأ ت ن،لاا ت تخااق  تٌااوتمااىتُااق ترٖاايتذاااٗلتٌااا ت

تٌااا تً اايتام اقتتلااا تتكليااكت اويايتاايااكلتاذ تًااهحىتتاااحٕ تًيهاقت ايااو توهاا  تو ااقرِقت مل ايتحةاا تمةاااؼقككلتااىتأُاا٘و

ااقتمهاااتأ تراا أت ا ااؤ ت آ  ٌااقيلتوأمااقتألاا،يتفاا تٌااا ت ت،قماا تو اةااقبةت ضهاخباار تمةاا،لو تٓااااٗتكلاا ت تخٕوماا توكلاا تهرٌر

  ت اصاااو  تو ضاو اااؼ لتأل تتورشقتهاااقت ا  ااا ي تماورشااا تمحاااوت تخو طااا تىُؼاااق ت نخلااا تأنهاااقتمِصااا ةتفااا ت انهاااوضترقضااا

 ًقسلتم  ٓيلتمٕهقسلتػه  لت ا رقغلتور ةلت اليو لت ا  خل 111ات (لتومحىتأا  تاهقتحاّتفا ت ضاق٘ت الاق  تما ناصتأ ت

تتأ تتلاقتجت اااؤخ  يت تخقيال ت-وأتٖل تكىتمصقب تأخا  تالا و ايت- ض  وقت االتأيباترقٌا ت امتالاتٌاقَترحا٘و ًياكتايُو
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ااامتبلاااعت ٓ  ٌاااقيت اتااا تاااا  تاهاااقتبهاااقتكلُااا تنهقتياااقلتمحااايتماااقتي لاااهكترلاااا ت ضلاااٗتفااا ت ضااا  ت إبااار ت وتاااكتكهااا مقتتً  هللاتُو

ٖقمايتمامت يق ا ت و ضاللّترقانهوضترقض  ت الايِ لتومخؼؼقيتأخا  تهرارت اتا تُ هاقتبهاقتآلا لتوها تمخؼؼاقيتتاِاق  توتا

ت ض يه 1

مرز ميتهاااقتوا ةاااتتمرز ميااا تمةاااررتأوتمرز ميااا تملاااق ضلتياااوتهقتطااا ٌقتأوتملشاااقتً ااا تمرز ميااا ت ض يهااا لتالتت  ااا تا ااا تٌااااًت

ٖق تاؼبيلاا تىلااوق٘تو ضااو  بت ضقاياا تو ٓ  ٌااقيت اتاا تتو رشهااقلتوااا  ت الا ااا قر تاؼ وحهااقتواؼ وحااقيتوت ماـااق  يت اةاا

هااااقت ااااؤكؼيتالااااق ةتاشااااقتكلُاااا ترقض ةاااقتيتىخاااا  ت اتاااا تػ حشااااقت خااااوةلتكهاااا مقتنلاااا ت ضرز مياااا لتنلاااا ٌقتألمهاااقتالتم  اااا تذاااااٗلتٌو

تك رااقالالتٌااا ت هااقت ااؤك ٘تبلااعت ضصااؼدخقيت ضةااال ل لتاااىتأُاا٘و تمااىتخلاااكتأ تماٌقكاايلتاذ ت ااه  لتٌو ر هؼااّتمحااق٘و

تماا ةتنةاا مترااكتفاا تٌاااًت ت،لةاا توااا تمةاابّتاهااقت ااااا ٓ تًيااكتأثهااقالات را ااققت اٌ ت اااًتأ٘و  ااّلتمصااؼدرتالةااي ت تاحةااق لتٌو

اااويتكلااا تُااا  تو حااا ةتٓ  قكااا تر وؿٌ هاااقتوراااقضو ػهر لتٔلهاااقتمِاااٍتكلااا تُااا  ت ت اُو وإاااىت ؤلااا  لتك راااقالاتألتأمهاااقتمحاااق٘و

و ح ةلتأمقت اِ  ت احقمي تً  ت ا وا لتو يىتها ت ا واا  تًاهحىتبهااًت اؼ  ِا تمٕاو تك راق ت ر امتأكا ذ(لتاذ تٓهاقتمواـا ت

مٕاا تكلا تأمٌةاهقلتوكلياكتً رز ميتهاقتك راقالات م تبا تما  ٓيتماحللتًاهحىمىتمرز ميتهقتوأ تمواـا تتماىت ا واا تأ تمصايتا ا ت

لت ااوطايات متمىتمرز ميتهقلتٌهقْتأواو قيتو ض يه تتحاقذتا  تت خيتُاولتال واا لتٌاا ت ااوطاياتى٘و وكل ت ا وا تأ تتً 

هاقت اؤُ أتٓ اقتٓهاقتمٌلايتفا ت اةاقرّتألتماىتثالتت و يا قلتىو ا تًي اقتريوهاقلت احقميا ت احقنيلتكه مقتماح تتكىت ااو  مقيلتٌو

ٔقماااتت اااتت مااامت ضاااوؿٌر تو احقاحااا تمااامت ا  خليااا تو ت ا هااا توفااا تبلاااعتىحياااق تمااامت ت،شاااقيت اللياااقترقا  خليااا لتفااا تذااااٗت اُو

 ضرز ميااا تت ااا تفااا تألاااش تأٓااااور توااااىتمحصااايتكلااا ت ت،اااو  تاالتفااا تلاااش تماااقللتآلا تتوراااريت ضلؼياااقيتبلااا ت اِاااقمو ت ااهـي ااا ت

ةقٓه 1و اِقمو ت ضهـ ت تال قاي لتاشا تمرز ميتهقتطليٌ تواىتتةا ي تاٖيتمقتمؼ اتاكتٓ هاخبر تٓو

امت تفا ت ضا  خييلتحار تأً  متفا تُي ا تم  وكا تماىت اٌصا٘و  ضلحـ ت ات تالحـهقٌقتو يلحـشقتآلاخ تلتأ تٌهقاٗتً 

ٓ تو اهٌ تف ت ض  خييلتًلتي ٕىتمىت ض  خييلتً ىترر ت ضلحـقيت ااور هي تاذ ت  رلا ت ضآ ةت او     ت اةقرِ لتايق

ترااؤمن ت ااؤبخيتمبلااىت مليااو لتًبهاااًت اؼ  ِاا ت ااوبن تمصااق  ٌهقتكلاا تت02مليااو توأمااقتاااىتأحصاايتاالتكلاا تمبلااىتت22.أ تأُاا٘و

ت ض  خيي1

مليااااق  يلتاذ تأطاااامت ضصااااق  ٍ:ت اهٌِااااقيت ربق  اااا تال ااااوؿٌر لت اهٌِااااقيت ا ت ةااااي ل111تا اااا تأ تأياااايتا اااا تت1ااااا يهقت

قتوتأو  نهاااقلتاالتوورااا يتأمنااا تأتاااًو تكلااا ت اهٌِاااقيت اا ملياااق  يتت1ٕ يليااا لتًٖل اااقتخٌظاااتتماااىت ضصاااق  ٍت اتااا تأ  ااا تتةااايرٌر

ًقضاااا  خييتت–و حصااااقالاتمااااآو تت–ت02.2ال صااااق  ٍلتوإااااىتحاااار تأ  ٓاااا ت تخصاااايل ت ضقاياااا لت ااااؤر تأمااااكت رااااا  الاتمااااىت ااااه ت

ق ت نخصل تف ت اتةل تألش ت ضقطي تمىت اةه تتبار تأماكتااىتيا تالاكا اقب يت ضِبواا تاةاه توىُ  لترايت02.2حِاّتما خ٘و

ٌاا تملناا تت0202 كا اقب يتأخا  توأطاايٌشقتاةاه تت02.2فا تحا تذ تهااقلتوأ تأطايٍتكلا تماا  خييتت02.2 اه  تم اقٔيتفاا ت

ت02021أمهقت هخلّتت،ا تف ت

لتًابذ تاا ت ض  خييته تتِ ي   لتوالتي  تأ تأُي تمٌن  تر قتٌوتتِ ي للتو   تأ تأرليتح وب تال  ٕىتتحِيِاك

 ضابِياا ت ااإو تُليلاا تفاا تنةاابتهقترقاوةااب تالاِاا ي  يلتً ااحلتت%20مااىت ضاا  خييت ضبرم اا لتيتت%90أوتت%80أياايتاالتا اا ت

اااقلتم اا تأ تالاكا ااقب يت ضِورحاا تاةااه ت أاااٍتت112  تٌلااتتا اا تت0202 ا  اا ت ضٌاا وضتكلاا تلااويتىماالْت ت، قكياا تمُئ

تُليايترا  لتو نخِاّتفا ت اتةال تألاش ت ضقطاي تٌاوتًِاؽتت02.2أاٍتبٌ  ت ضِبوا تاةه تت102بٌ  تر ٘ت أااٍتت4.2رٌاَ 
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تٔيتأييتا  ت أاٍتبٌ  تف تالاكا قب يت ضِبوا  تٌا ت ائ ٘تكاقبلتالتمِصا تراكتتج،رازتألتت102بٌ  تلتٌيت ؤبخيت اٌقَ 

تأح تكىت رقر 1

اااوت اٌصااايت ااا لتت.11ِبوطااا ت:ت ضااا  خييت ض.2/4./10.3/32مٌااا ت اشااا  الاترقاوةاااب تالٌصااايت ااااالتيلياااكتٌو أااااٍتبٌ 

متاةه تت022ه تت02.2الاكا قب يت ضِبوا تاةه ت مت ضبلىت ضاُو تأاٍتبٌ  1تت22.ا  تت0202أاٍتبٌ  لتث تً 

هااااقتو نخوااااا تاهااااقت :تالاكا ااااقب يت ض يااااوبةتمااااىتػً   ا ااااّت احااااقنيتمااااىتماااا  خلت لتمرز مياااا ت اا شرااااز:تً هااااقتلااااِر :تى٘و

 ه تبل تأخ  لتألت ات تا تتهٌاتبواعت اهـا تكاىت اةاه لتً ا تتلؼيهاقتفا تم  لشاقتٓ  قك لت احقني:تالاكا قب يت ضهِوا ت

مباااقاىترااا تٌقمااا لتأماااقتاذ ت كا ااا مقتًِاااؽتكلااا تر م ااا ت اٌاااقتعت ضظااا ه ترقاوثيِااا ت اتااا ترااار تأيااا يهقتً ااا تالتتٌٕااايلتًٕياااٍت

يخااااصتاي ااااقبتمٌاااا ت ااااهو  ل تتخةااااىتحـهااااقتأمهااااقتماااااًو تكلاااا ت كا ااااقب يتمش اااا تفاااا تاػااااق ت يق اااا ت ض يهاااا لت اااااِق  تًي ااااقت

اااا تكلاااا تمةااااؤا تأ ق ااااي ترااااؤ تٔاااايتمااااقتاااااكتكلُاااا ترااااؤرو ت اولااااوق٘ت ضاللِاااا ترااااقاا شرز يتو ابويااااقيت ااحاياااا تال  يهاااا لتوأٓإ

قلتالتي  تأ تيٕو تً هقتتةقٌيلتًبذ تٓهاقت وةاتهلٗتأٓثارتماىت ي توهرٌر ت%2. ضوؿٌر تورتةو  تأوطقكش تمىتحّتف ت اوُر

ت ال ااق٘توىراا ت مااىتمرز مياا تالاُواار ضلتاذ تمحااىتماا كوتا اا ت ااِ ااٍتفاا تت%82 الاتًقا وااا توياالتتا اا تمااىت ضرز مياا تفاا تحِااَو

تك ةتأمو تاالت ضو  بت اا    تالتي  تضةشقتنهقتيقتومىت اظ و لتح قيتهق1

رقماا ت خااا تأوبتأ تألااررتااياااكلتكهاا مقتمؼلااا تالاػاالقتكلااا تم  وكااا تمااىت اوثاااقتّلتًااااٗتااااهٌش تأٓثاارتػ  ِااا تتلقمااايت

 ضااااو  بت ضقاياااا توماااامت ضرز مياااا ت اتاااا تمصااااقبَتكل هااااقلتورقاوةااااب ت اااا تً ااااىتىخؼااااقالات ض تٕباااا تفاااا ت االاااا يليت ضٕااااا ت ضةااااررتماااامت

تواطاااااقً ت ت بااااار الاتو تخق اااااورير ت الاااااايىتاشااااا تكلُااااا تراااااقاا شرزت  اِقموميااااا تٌاااااوتااواااااقالات تخةاااااق ت ب  للتٔاااااق تي ااااا تارِاااااقًإ

تر ِق ر تمبقل ةتمي  مي 1تBilanااتورقال قا تواش تكلُ ترقضٌت يقيتأيظقلتوأ تيه او تمقتمة صترا

ٖق تا يهقتمقتمِواكتف تٌا ت ت،قم لتاشا ت هلي ت ااؤٓي لتومحىتف تخاق تٌا ت اا خيلتا تق  ت اوتتويلهقترؤرور تا

لشقتا تق اا ت ن،لاا تومواـاا ت ااوياايترٖاايتملؼيقتهااقتخاال٘ت ا ااش ت  ن،لاا تأ تٔاايت ض   االيتو اتاا ت ااهلي تتحيينهااقتو اانًر

ت ضِبي1

 تأخااا ترااكلتىحٖااق ت اِظااقتي :ت اوثااقتّت ضورااوبةتااا  ت ت، قكاا تتاظاا ىتٔاايتكلُااقيت  اااول٘تىماالْترقماا ت خاا

 ضوراوبةتب خايت ض يهاا لتو اتا تت اتتب ااٖيت طاقثيلتأتٖلاا تكاىت ضئ ةا توااا  تكاىت ن،لا ت اةااقرّتأوت تخاق  لتور حقطاا ت

ظو ت ااِو  ت نخ بتمىتػ يت  قلتو اايىتً  ل تومصدرتامظقٌإ اقتو ت شاو ت   ي تمُو اد،ه ت ن اصا توػلهاو تفا تُ  ٌ 

ااا تأ ت ضبااقاىت اتااا تتاا تتح يااا ٌقلتفاا تاػاااق تالا ااا      ت ب   ااا لتهاا ت اةاااٍِت اا تأحااا   تفاا تذااااٗلتوإااىت ضٓئ ا اا ت نخٕ ااا لتٌو

اوت ضلاٗت اٖاقتىتأماق ت اقح تملاوبتا ا تًاااتػ  اّتأٔاقبي تتق وب ماتتٌو ٖق لترق اخهقالاتمٖاقمر لتى٘و ت02 ت االتا تتا قو ًتىح

و اااالتتا تت  يا ًتفاا تاػاق ت كا  بتاا ااق ةتملٕيا ت ماا ْلتوتاا تتو ايمت اؼ  اّت اتاا تلا لتترااالاتٓبراارتت210.ه اتلتفا ت اه ت

تذااااٗت ت،ااااالاتمااىتى ضتاالتفااا ت لت ضلاااٗت احااقنيلتًقضهؼِااا ت ضلهيااا تهااا ت0220أوتت.022مااىت ضلاااٗلتوإاااىتااا تتثااارت اااا كو تحاا٘و

ًياكت اؼ  اّلتوإاىتبلا تأ تحصايت ضلنا تراقألم تكلا ت خصا ت ابهاقالاتُاق تتكبق ةتكاىتت اتا تراصا ي تمصاقبَتكلياكتومحا بة

تر ِقطقةت ت، قك ترذ، ت حالاشقتضلٕكتوان قالاتػ  ّتًيك1

ااااتت تخااااق  تي ٕههااااقت اِيااااق تر ةااااؼ ةتماااااقت ضلٕياااا تضلااااٗتملاااار لتو  ٕااااىت اذ ترقاوةااااب تاوحٖااااق ت اِظااااقتي لتًٌاااايت اُو

تال و ػىتأ تيؼلىتاذ تا تيو ًّتكل تذا1ٗ
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اااعتأخاااات االاااو علتمٌااا تىمااا ترقاوةاااب تت02ةاااب تاةاااقح تًبقاو ااايتماااىتً  ه اااتتٌهاااقْتالتحااا ترٖااايتماااىتكاااوضتٔو

اا ترااؤ تتلااٗت توأٓإ ياا تو ااقح ترااق ت تد،اا تورهااق ت ض   اا لتًقالتحاا تمورااوبةترٖاايتملؼيقتهااقلتاااااٗت ُاا٘و ال حؼاا ت اؼُ 

 ااالتملؼاايتاٖاايتذلتحااّتحِااكت الِاق  يتهاا تفاا تملااٗت ت، قكاا لتوماقتااا تمةااو تكااىتػ  ااّت اور ضا  تتاا تكااىتػ  ااّت اِااقمو ت

تورؤث ه تكقبي 1

اا لتوالتم ااق٘تضِق متهااقتر بلااىت خاا تنهقتيااقلتت41 اتاا تتاا خيتمرز مياا ت ت، قكاا تهاا تتLa TVAفاا ترقماا ت خاا تيت مليااو تبٌ 

ٔقمااتتفاا ت اةااقرّت مليااو توهاا تفاا ت  تٌااققتا اا تأ توياالتتا اا ت ضبلااىت تخااق  لتوحاار تأُااو تر ِق ماا ترينه ااقلتًقااا كقولتت122حياادت

ااًتحصا تت122فا ت اه تو حا ةتثالتتمليرارتوتLa TVAي تتملاواا توت اِظاقت ملياو تألت  تا تمصاٍتالاكا اقب يت ضوراوبةتٌو

تمش  تر  1

يااّتو اةا  بتاد، يامتفا تك لشا تماىتأراايت ا تماقتألااق تااياكت خاوةتفا تما  خلته لتوما ناصت ااًو أٓاٌايتبهاا ت اِا  توأٓإ

  اصقترت الق 1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  ئطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

رزتكل تبلعت لق  ي1 ت اوٓر تن ٕ تر يمت خوةتكل تملحـقته توت خلته لتومىترته ت ؤحق٘و

ت.2 اصاااقب ةتفااا تت..40رقاوةاااب تابهاااقالاتواكااا  بتٌااااًت ضرز ميااا لتًٕ اااقتألاااق ت خوةااااتًقحور ماااقتال اااآ ةت او    ااا تكااا بت

بيتا  تتؤرييتٌاًت ت،لة تٌوت ااوييتبهاًت ضآ ةلتوممتذاٗتًِا تلتٓو قتتلل و تً ىترر ت ضبر  يت ات تأ02.2أٓاور ت

تاالتااؼباااااّتوتظااااا تبلاااااعتىماااااو ت ربق  ااااا ت ك لهاااااقتبهاااااقتُبااااايتأ تماويااااايتبهاااااقت  ااااا يقلتوره هاااااقتكل هاااااقت ضرز ميااااا ت اتااااا تاااااا تتنااااا٘ز

تو اِقمومي لتُو تت تت لق ةتا  تذاٗتف تتؤرييت ت،لة ت احقاح 1

ث ت ماِيتا  ت ت،قما ت ضوطاو  تومظا و ت ضرز ميا لترقاوةاب تاد،قما ت ا إل لت ؤتح تتأوالتكىت ت،قم ت ا ٕل ت

ااااتتت–راااا ه تأمااااكترقماااا تلاااإل تاالتأمااااكترااااٌو لتت–محاااا صتٔاااايت تخاااا صت كلاااا تأ تياوياااايتر ياااامتىكظااااقالاترقاوثااااقتّتفاااا ت اُو

ت اِقموني1

يااو ت ت، لاا لتوإااىتت ًااحهااقت ااا و ةتو ًااحهااقتت،هاا ت ضقاياا توح يااهقتكلاا تأ تتصاايت اوثااقتّتا اا تر ياامت ضةت ااق  ى

ٔق تيو تالاثهار لتُلهاقتضاقتالتماو قتتلا يليت اد،ها تكلا ت اةاقبةت ضةت اق  ىتفا ت كىتحةىتمي تور قتأ ت را ققتت،ه ت ضقاي ت

تلتًقاوثقتّت ا ت ةي تت تتو بلشقتيو ت ت، ل تأمقتمقتو قتيو تالاثهر تً  تتل يليتت،ه ت ضقاي 1 تمٌ ت ايو ت رحقتالُو

ت ضاااوؿٌر ت ضلهيااار لتورهاااقالاتكلااا ت اا اااق  ت اةاااقرِ لتو ض رااامتو تخ ااا تلتًبهااا قالاتٌااااًت ضرز ميااا تٔاااق تربلااا  ْتوت اااقْ 

ااا تراااقالاترهاااقالاتكلااا تر ماااقمجت ال ااايت ااااالتت اااتتت11ى قسااا  تهااا ت ا و  ااا لتورهاااقالاتكلااا تر ماااقمجت ال ااايلتًحتاااصتمبلاااىت ملياااو تبٌ 

ااا تااا  ترااقألم ت او  اا لتًِاا توياالهقتا اا تٌااا لت0202ًل ااقتالتمصاايتاايااكتفاا تت02.2 ت ضبلااىت ااه ت ضصااقبُ تكليااكترقإلر ااققلتٌو

ٖقميااقيت ضاااًو ةلتوبلاا ت  ت ااق ةتت02ٓهااقتمؼ اااتضااقتٌااوتأٓثاارتلت لتوإااىتاٖاايتن اااويترؤ  حياا تووًااّت م اا تومااقتًااَو مليااو تبٌ 

ٔقابااق ت11 ضااوؿٌر تفاا تٌااا ت ػااق تلتاا تالاتٌااقَتكلاا ت هااقْتأمااو تأخاا  ت اا لتو اااالتمااصتكليااكتر مااقمجت ال اايلتٌو  تمليااو تبٌ 

ٔقماتتتةاو قيتإلبخاق٘تما  خييلت ٖقيت ات تي  تتةو  توطليتهقلتو ا و  يت اةقرِ تٔلشقت   اخليكلتطبؽتك بت ض ال

اايتٌااا تفاا تاػااق تته ياا تٌاااًتىخراارةلتٌااا تٌااوت ت،قماا ت ا اإل ت اااالتحقواهااقتمااىتخلاااكتوح يااهقتكلاا تتؼبيااّت ضااآ ةتفاا ت ٔو

ٖق ت اِظقتي تولّتتةو  ت ا لِق لتو تخ صتكلا تتةاو  ت الِاق ت ااالت اته اتكلياكت ض اق بملت ا ّتالارا ق  لتلّتىح
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والللااا تًقالِاااق تذٓااا تأٓثااارتماااىتمااا ةتفااا تٌااااًت ضاااآ ةلتوأماااكتالتيحاااّتاد، قكااا تأ تتو اااؤتألتم ااا وقتاشاااقتكلااا تكِاااق تاااا تتةاااو ت

لٌاهاااقتملياااق تو  تٌااااًتملياااو لتوماااقتٓهاااقتاهصااايتا ااات22.وطااالياكلتٓو اااقت لاااق ت اةاااي تح يااا ترلٌااا لتًشااااًت ضةاااؤا تخؼرااارةتٔو

وتأم تا تيحصيتأر  تف ت اةقر1ّ ت ض حل تاوتت تمبجتمةؼ ةتماقت ضلٕي تٌو

و ا و  اااا تألااااق يتا اااا تم  وكاااا تمااااىتىمااااو لتٓاحةاااار ت ضاااا  خييتوت لااااي ت اهٌِااااقيلتومحااااىت اااالٕهقتٌااااا تالات ااااقًلت

تت  قب يتومقتٌوتتوركت ت، قك تف تٌا ت ػق 1 تو ؤلررتا  ت ابهوبت ات تكً 

 توطلي ت اِقمومي تاللِق  يت ن صص تال  ق بم اتةو  ت ضةبِ تالت

 اوتماقتت  تخ صتكل تأ تت  يت ض ق بمت ضبرم  تر يمتمٕومقتهقتر قتً هقتالاكا قب يت ت قي ترقاوكاقالات الِاق للتٌو

 ُ هقتركتمىتخل٘ت ُاهقالاتكِق  يتُبيت ابدتف ت ض ق بم1

 رقاوةب تالهٌِقي:

 ااوتمااقتح ياااهقتت ااااتالاكا ااقب يلتٌو تااو   ت ضرز مياا تووطاالشقتكلاا تأ ااقستياا ُي تتِاا ي  يت ضاا  خييتو اهٌِااقيتًو

ووطمتف تر مقمجت ال يلتًهحىتكل تيِر ترؤمهاقتت02.2مليو تبٌ  تٌوتأم تو ُا لتمقتبمهقتأخامقًتف ت ه تت11كليكلتً بلىت

  هصيتا  تٌا ت ضبلى1

 ٖقايٍت ضاوؿٌر توحصا تت ٌقتًي اقتماىتلاؤمكتتحةار تراوبةت ت ا مقيت ضِ ما تال ا تٌِر لتمحاىتب ت اقت ااحٕ تف تت

تؿ ويت ال ي1  ف تتو ييتو  ت ق ةت ضوؿٌر تح٘و

 رقاوةب ت٘تتRAMEDٌهقْت  قبة1ت 

 أيظقتت تتاطقً تو ربقيتالامخ  غترقن،قا ت ت، قكي 1ت 

 ل تحقاشقتكِله ت ضصق  ٍت ضاللِ ترقاهِيتو اةٌ تب خيت ض لٕ لتًقضصق  ٍترِيتتكت 

 تصٌي تماؤخ  يتمٌِقيت ضوؿٌر لتكه مقتتوايهقت تق  ت ن،ل لت  اِبلهقتم  وكا تماىت ضاوؿٌر ت ااايىتأ  بو ت

لااو ت ياقيلتوو ًِااتتكلا تذااٗترا و تألتحةق ااي لتًشاا تحِشا لتورقاٌلايتً  ت اوُر امتبكاقو تُظاقتي تطاا ت ت، قكا تحا٘و  ً

قلتٓ قتُ هقتبل لي ت اصدرتممتبلعت ضوؿ ٌر تإىتبلا مقتتبار تراؤ تٌااًت ال لياقيتياا خيتً هاقت ن،لا ت ا كو تو رحٌو

ياقيتٓ اقتأماكتحباا ت ٌهقتٌااًت ال ليا 1توخال٘ترهاقالاتٌااًت ضرز ميا تتا ت تخا صتكلا تتةاو  تر يامت اوُر  ت،شولتادخةقرقيتأُو

ٖق٘تُاقمونيلتً اا تالا مت كا قبتىلوق٘ت ا قُ لتممتتو بلشقتكل ت ضوؿٌر ت ضهصوصتكلا ه لتٌو قضاآ ةتتاهصتاوتُ هقترً 

 كل تكيه تمليه تمىت ضوؿٌر لتومحىتمِو ترقرتهقب يتف تٌا ت ػق تااو يمت ضةاٌي يى1

 رقاوةااب تالِاا وض:تً اا تطاا و   تاورااوبتآ  ٌااقيتوأواو ااقيتتهاا ت ضااو ػهر تٔااقاو بت تخااق تو ااا و تآلايلاا تالةااِوغتت

 و إش رقالاتو ضقالات اصقترتال   لتٔيتٌاًتىمو تتةالا تأخاتُ ض1

ااا  ور يااامتت4..31.ح ياااهقتٔااايت تخااا صتكلااا تتؼبياااّتماااقتراااقالاتفااا تٌااااًت ا و  ااا لتوػبِهاااقتر ماااقمجت ال ااايتو اِاااقمو تتُو

  اِو مر تىخ  لتٌا تكل ت ضةاو ت ا ٕل 1

تأمقتكل ت ضةاو ت ضوطو  لتًةؤري تكل تتةقإاليتبلعت خوة1

 ترقاٌلااايتٌهاااقْت  اااقبةتوذااااٗتكقتااا تا ااا تتهـاااي تم  وكااا تماااىتىن اااؼ ت اتااا تضصاااق  ٍت ياااو الاتو ػلاااق رقاوةاااب تت:

ااوتمااقتأثوااتتكليااكت تLa GIZأكؼااتت لاالققتال  يهاا توكااقبيتكل هااقترااقاهٌمتورلبااتت تٌقُيااقيتو كا ااقب يتفاا تٌااا ت ػااق لتٌو
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ماامت اللاا تأ توم حاااكتو   ةت ا  خلياا ترٕااو تر قكاا تتق وب مااتتهاا تر قكاا تن اايؼ توملوزماا توتةااررتفاا ت اؼ  ااّت اصااخيالت

ر قكااا تتق وب ماااتتهااا ت اوحيااا ةتكلاااا تيااالي ت ضوااا  ت ض حلااا تفاااا تملاِاااىت ض اااق بمت اوةاااو  ترااااقت،ا ت تلتومحاااىتماااىترااار تأ باااامت

وبهااًت ضهق اب تأذٓا تتLa GIZر قكاقيت اتا تتالقمايتمامتت2.رل يقيتًِؽترقضو  ت ات تتاًو تكل تباييت ضةقػ لتوماىترار ت

مااااىتتٕو هااااقيترقن،ااااق تفاااا تر ياااامت ن،ااااقاليت الا اااااِبق٘لتتاااا رررت ض ااااق بملتخاااا مقيترااااؤ تم  وكاااا تمااااىت ضااااوؿٌر ت  اااااٌقبو ت

ٖقيقي111(لت  اااقبةتكلااا ت اإو هاااقيت اتااا ت  ااااٌقبيتمنهاااقت ت، قكااا تفااا تاػاااق تتٕو هاااقيتو   ةت ا  خليااا ت اااو الاتكلااا ت  اِاا  لت ا ااا

يحظاا و تاشااقلتراايترااقالٕ لتمةاااو ت ضااوؿٌر تأوتكلاا تمةاااو ت ضهاخباار ت اااايىتمةااا كو تاشاااًت اإو هااقيتهراارتأنهاا تالت

ت هت  يترحظو ٌ 1

 لتًِ تألق تاا هقت اةي تحةىتروكلوش  تورقإلحصقتيقيت اتا تتـشا تراؤ ت اه  يت اؼلا تاةه  يت اؼل رقاوةب تت

ي اااقتيخاااصت اااه  يت اؼلااا ت تب ت اااقت"اياااقٓ تو اااه  يت اؼلااا "لتوإاااىتٌهاااقْتت  ٓ اااقيلتًو فااا ت مخٌاااقضتمةاااا  لتوأماااقتأُااا٘و

ت ض  س  توت قتًِ ت ُورحهقتأ تتلعا توتللاىتياٌِقيترخصوياشق1تومحا صتٔايت تخا صتكلا ت ضاللِ ترقا خ٘و  ت،و تاتوهرٌر

 تِليصت ال يتبةه  يت اؼل تاالتف ت تخقاليت اظ و   تر  1

 ت ضةاح ث لتًشهقْتكي تىطح تو ضو بت ابل تيٕي ت ضةال ل تمىتػا يت ضو بت ابل تيٕي تت :ته تمىت اٌص٘و

 خ لي1ك ق٘ت اهـقً تخصويقتأثهقالات ت

 تمىت اؼبيا ت اا قبةتًيكتمقب متتٌهقْت  قبةتف تآلاايقي1ُؼققت اويق ت: 

 اتتمصق  ٍت او قغت احِقف ت وتمقتألا يتااياكت اقرِقلتاا لتم  وكا تماىت الهاقو ىتو اُو :تٌا تتوركت ن،ل لتٌو

قلتوه تمآو ةتف تُةا ت ا ائو تالارا قكيا تو  ٕاىتالةاقبةتىكظاقالاتتِياي تٔايتن اقغت ا تتبلاىتتٖلٌااكلتالتمة اترآٌ  ٓو

ياا لتملاِااىت ضاا أةلتملاِااىت اِصاا لت ضلاِااىت اااوػن تالاراايلتملاِااىت ٔؤ اابوقت اةاالم ت اؼُ  ًشهااقْتم  وكاا تمااىتىن ااؼ ت

ااااااًت  ضو ااااايِىت ا وحيااااا لتمش راااااق ت ا ُااااا تو يِقكاااااقيلتبو لت اٖاااااؤست ت، قكيااااا لت ن اااااي ت تخظااااا للتملاِاااااىت ضشاااااقر لتٌو

تو ااااوؼيتر لياااقيتمل وًااا تو ما قالا تهاااقتٓاااااٗلتواااا تم تومِبااا٘و ِ ااا  تأيااا تر ليااا لتًٖااايتو حااا ةتراااقالايتر  ااا وقتملِااا٘و

رقمبااقتمليهااقلتًااهحىترؼبيلاا ت تخااق٘ت ااهو ًّتكليااكلتوبهاااًت ضهق ااب تألاإ ت اةااي تكقماايت ُلااي تكلاا ترلبااكتم  وكاا تمااىت

ٔقاةاابقَت ااا و  تاةاايق  يت اةاا ك لت اةاابقَت ااا و  تالاا   رقيلت اةاا بقَت ااا و  تىن ااؼ ت ا واياا تو اتاا تالتتٖلٌهااقت إحراارت

 الل وت ا  ٌيلت اة ه قتو ااق   1111تبو تذٓ تىن ؼ تىخ  ت ضا ا ةترقض يه 1

 ته تأيظقتًصيتمةاح تلتوأمقتممت اا قبةتف ت كا قبٌقلتو إٌ ةترقالايتأ ق قتمىتأرايتك اق٘تمهح تىلخي ت:

  اهـقً تٓالو عتاش تكىت ال يتيو ت الي 1

 اااااوبتوتت ٔقماااااتتla vignetteٌ اُو هاااااقْتػ  ِااااا تأوتملحـااااا تي ٕاااااىتبهاااااقتتور ههاااااقتاتةاااااررتىماااااو تب اااااٖيتاب  لت:تًااااابذ ت

ااوبت ااوبلتمااىتٌهااقترااقالاتمهاامتاكؼااقالات اُو اامتمااىت كا ااقبت اُو ااقمونيلتً  حبااقتبهااقلتوح يااهقتٔاايت تخاا صتكلاا تأالتمً  ومةااؼ لتُو

 لتوت ترقضِقريتتخصيصت ضهاle bon1اد، ليقيتكىتػ  ّت

 امت:ت ؤاتت اةي ةت لقبتأ   تمقتٌ اؼو تو ت،ررت ترار ت اؼاو تو ت،رارلتًاقاؼو تٌاوت" ابرياٗ"لتو اا تً  وت اٌَ 

ررت ٖقاليت ات تتو رشهقتٓا   ت ضاو ػىتماحللتًبا ٘ت كال تكاىت اصاٌِقيلتتِاو ت ت، قكا ترااًو  كا قبًتٌوتتخيتبلعت ل
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مااا ترقاوةاااب ت" ابرياااٗ"تال اااق٘ت ابهاااقالاتاااا مهقتالِياااق تبهااااًتىك اااق٘لتوراااااٗتتاااًو توتحااايتم  وكااا تماااىت ض اااقٔيلتٓ اااقتٔاااق تىت

قتمىتػ يتك ق٘ت ت، قك 1  ض  حيعت ضلل ت ات تت ترهقٌإ

 تٌهاقْتاحصاقتيقيلتٓو اقتألاق يت اةاي ةت القبتأ  ا لتًٌلالتاا يهقتم اٖيتكلا تمةاااو تو بتمحق را ت اؼٌيلياقيت:

اوتم اٖيتري ا تٓبرارلتًبل يا تتق وب ماتتها ت اوحيا ةتكلا تمةااو ت ضوا  ت اتا تالتتااًو تكلا تم حؼا ت وستوو بت او ك لتٌو

ٔقاةااااا،ىت اٌلاااااا تو ضئ ةاااااقيت االلي يااااا ت اتااااا تػقابااااااتت الاصاااااٌي لتوم  وكااااا تماااااىت ضاااااو ػهر تو ضئ ةاااااقيت ال ومياااااا ت

  ت، قك تر لقت، ت ض ٖيت  شت ضبي  ي(لتوممتذاٗتًقالكا قبتط ييتر  1

ىت لق ةتف تأي تمللوم 1  ٌهقْتأمو تأخ  تٓحررةلتومحىتٌ 

تخ ةااا تأماااو تي ااا تأ تتِاااو تبهاااقتألتر قكااا توالللااا لتًخااال٘تاحااا  ت اإو هاااقيترقا راااقغت تااا تاكااال تمهقًةااا تحااا٘و

امت ت، قكا لتومحاىتنل ايتكلا تذااٗلتو ا ا تن ا تٔايتشا  الاتماىت أ  بيتأ تتصهٍتمىترينهقتن  ت اصٌِقيتو ضقاي تكلا تمُو

 ىاٍتا  ت ايقالا1

 ِظزشبر خّبػٟ   ..................................................................  دمحم ١ٌّـٓ

خااااو يت ضةت ااااق  ىلت اةااااقبةتىػاااا تو ضوؿٌااااو تلااإ  ت اةااااي ت ااااا ت  لت اةااااي ت اِقتاااا تم حاااايت اةاااالؼ لت خااااوةتوىت

ترقت، قك لت تخظو ت إ   1

ت  و تومةاحِقيت ضو يليت اةلٕي لتراات اق ت اشقتٌيا لتًبو راقيتت32ت خل ت يٕو تح٘و مليو توه تخقيا ترقألُ 

اااق ت ضاااوؿٌر ت راااا  الاتماااىت اةاااي ت ااااو   تا ااا تراااق  ت ضاااوؿٌر ت ااااايىتمةااا اٌي و تماااىتر يااامت اِؼقكاااقيت تخٕوميااا تتو ااا تتأُ 

ق توأ تتو  تتربو ر ت ت، قك 1 ق ت اشقتٌي ت ات تتلؼ هقت ضئ ة لتًحبا تاوتنل يتٌاًتىُ  تىُ 

تٓ قتألٕ ت اةي ت ا ت  تكل تُواكت"م يه تتق وب مت"لتًقايو ت  لهقترؤنهقت"ُ   تٓبررة"تو قتحة تق1ً

 ِظزشبر خّبػٟ   ...............................................................  دمحم ئزظبْ

ت. اةي ت ا ت  لتىخو يتو خوة

توكل ت أيك1أمقت ٔقمتلتًٖيتو ح تمهقتملبرتكىتورش تمـً  يتآلا  الاتٓيٌ قت  أحور تٔيتورشقيت اهـ تٔو

ت ااؤٓياا تكلاا تم  وكاا تمااىتىمااو لتمااىترينهااقت ااه  يت اؼلاا ت اتاا تُااق٘ترؤنهااقتتؼاا  تم  وكاا ت فاا تٔل اا تالاا ت  تحااق٘و

تمىت ض قٔيتو اتةقإاليلتٌا تمىترش 1

ت ت ؤكؼيتتوطيحقي:ومىترش تثقمي تاىتأكِ تكل تألتأح لتإن

ًي اااااقتيخاااااصتىحٖاااااق ت اِظاااااقتي تو ُاهاااااقالاتى  ضااااا  لتًشهاااااقْتم  وكااااا تماااااىتىماااااو تتخاااااصت ُاهاااااقالاتى  ضااااا  لتٓ لاااااٗت

ٖقتىتخق ذترق ترويق ةتمحلتر قم ت اةو تكل ت اي ر لتحيادتتا تتلاو عتأ اخق ت ضلاٗت ت ملياو توذااٗتت22." البوبي"ت ا

تبو ت حتةق ت  تٌقَت اةو لت

اعت ضبلاىتٓ قتأ تٌهقْتم قو   ت ضلٗت اٖاقتىتر قما ت اةاو ترار تراق تروياق ةتو نخؼا لتحيادتً  يتممت" ضاوب"تح٘و

اااوت ااا لتواذ ت ااالٗت ن،لااا تمةاااؼ ةتمااااقت ضلٕيااا تو ًاااعت ضلنااا تراااقألم ت ااااح ىلتً اااىتت022 ضاِااا  تماااىتػااا يت ت، قكااا تٌو بٌ 

ا تت0222أوتت1222حِكت ااوركتا  ت اِظقالات االتمىت ض ٕىتأ تيوييت ااح ىتا ا ت ال وارلتوالللا تًبماكتي ٕاىت اؼلاىتفا تبٌ 

ت اح ىت االتتح بًتمةؼ ةتماقت ضلٕي لتًبوروبتخبرةتتٕو تخبرةتمظقبةتيِو تبهقت ضلن ترقألم 1
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تأيظقتربق تأٌٓقلتتاو ر ترِلاق تر قم ت اةو تالتتحاو ق تكل تألتم  وقتوممتذاٗتت ت ُاهقٌإ ق1

تر قم ت اةاو ترباق ت ت  ا  لتر لناصتأ تٔايتٌااًت ابِامتوب ت قتر قم ت اةو لتًاحتتم قو  يتممت إ   ةتوهر ًر

تتِمتر قم ت اةو 1

 ِظزشبر خّبػٟ   .................................................................  دمحم خجزٞ

اااا لتًٌاااايتبلااااعتىحيااااق تتلؼااااىتموقاؼااااقيلتذٓاااا ترااااؤ تُي اااا تىحٖااااق ت اِظااااقتي تتةااااقولت ماااا  يتت2.أ  اااا تتصااااخياتُ 

تمليق 1ت41 تةقولتت2. بهقتف تمليو لتًبذ تت تطت122مليق  يتوتت4ه ت TVA اظ  ب تكل ت اِي  ت ضظقً لتًِي  ت

 ِظزشبر خّبػٟ   ...............................................................  ػّز فٛسٞ

اااا تمصاااقترت ت، قكااا تماااىتأرااايت ااااا رررت ت،يااا تضرز ميااا ت ت، قكااا لت ترقال ااايت ااااالتيِاااو تراااكت ضٕاااا ت ضةاااررتٓو أوالتأماااًو

ااااا تفااااا تٌاااااا ت اصااااا بتأ ت اٌاااااقتعت ااِاااا ي لت نخااااا بتفااااا تحاااااو   ت ااااا لتالتي  ااااا تا ااااا تت6.270.489,11ماااا  خييتومٌِاااااقيلتوأٓإ بٌ 

تؼللقتهقتوػ وحقتهقتٓ هاخبر تبوي تام ق تم ق بمت  تح ق   تتلوبترقاهٌمتكل ت ض يه 1ت

ق ت ضرز مي تياضرتأ تم  وك تمىت ٓ  ٌقيتو اصلورقيته ت ات تً طاتتوتةاباتتفا ترلايت ومىتخل٘تتحلييتأُ 

ت ضبلىت ضِور لتوذاٗتأل بق تأت صشقتًي قتيل : تٌا ت اٌقتعتالتيٌَو

ت.ويلور ت ااحصييطلٍت ض  خييت -

اااا لتألتحااااو   تت45.336.845,83  تٌااااققت اهٌِااااقيت ربق  اااا تا اااا تمبلااااىت - مااااىت ضرز مياااا لتوتٌهااااقتأذٓاااا ترقاا ااااقبةتت%69بٌ 

 . إبررةت ضورتب تكىت تخو  تالارا ق  

 بٌ  لتو ات تي ٕىتتد يصشقتف ت ن،قاليت ااقاي :ت011221222.  تٌققت اهٌِقيت ا بكتاربق   تا  تح وبتمبلىت -

    بٌ  ؛ت112221222:ت  اهٌِقيت ضاللِ ترقض 

  بٌ  ؛ت012221222:ت   ا ئو ت ااِهي 

  بٌ  1ت311221222:ت م ق٘ت ا ئو تالارا قكي 

 بٌ  تممتمقتتبِىتمىت ؼو توأرو  ت اهٌِقيت ن الٌ 1ت011221222  اِ   ت ابق  تف تمبلىت -

 ِظزشبرح خّبػ١خ   ..........................................................  س٠ٕت اٌخ١بؽٟ

م حيت اةلؼ ت نخلي لت اةي  يتو اةقبةت ضةت ق و لتأخو تيتاخو نيت ضوؿٌو لتلٕ  ت اةي ت ا ت  لت اةي ت

ت تخظو ت إ   1

م  خلت ت إو تر تمخاص ةلتيحاتف تمٌن  تممتى ٍلتأمكتٔل قتٓهقتمهقُيتب خيت ن،لا تاالتوورا مقتموكاقتماىت

تراار تُو اار   مااىتهقرااتتح،اااكتتخ اااتتاواااك(لتت ت،اا  ٘تًي ااقتياللااّترااا خليتوربرقرااقيتبلااعتىخااوةتوىخااو يلتوأُاا٘و

ٖقاي ت ضؼ وحاااا تفاااا ت ضرز مياااا تفاااا تلاااا وايتهقتي اااا تأ تت ياااا تكلاااا ت ماـااااق  يتوػ وحااااقيت ضااااو ػهر ت و ااااؤمؼلّتمااااىتأ ت لاااا

هاااقتأ احظااا ت ت ؼقراااقيت و ضو ػهاااقيلتماااىترشااا لتوتبلاااو تاهاااقت ااورشاااقيتو ااصاااو  يت إبااار تال واااا تر  يااامتمٕومقتهاااقلتٌو

وأ   ت ااآررتراِق   تت ن،قا ت ا  او   لتخقي ت ن،ل تالاُاصقبلتو ن،ل تالارا ق  لتت ضلٕي تو ابر مجت تخٕومي ل

ورقااااااق  ت لااااق  يتمااااىتمهؼلااااّت اةيق ااااقيت ال ومياااا تومااااىتمهؼلااااّت ت ؼقرااااقيت ضلٕياااا توػ وحااااقيتوماؼلبااااقيت ضااااو ػهر ت
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 ا اّتالاُاصاقبلتو ا اّتالارا اق  لتوأ  ا تو ضو ػهقيتالتتورر شقتٌاًت ضرز مي لتومحىتنلل ترؤ ت ض تٕا يتى ق اي تها ت

أ تأثراااارتالامتبااااقًلت اةااااي ت ااااا ت  لتا اااا ت ا رااااوقتوالاػاااالقتكلاااا تتِ  اااا ت ن،لاااا تالاُاصااااقبلتوالارا ااااق  تىخراااارتًي ااااقتياللااااّتت

اا تٌاوت ضهؼلاّت ااالتي ا تأ تيٕاو تحقطاا  ت ٖقاي ت ااه يا ت اور ريا تفا تكلُتهاقتراٌليايتوت  اي ت ت،شو اا ت ضاِ ما لتٌو ربلا

ت ابااااق تك فاااا تم ااااق٘ت ا اااائو تت32هاااا تاكاااا  بت ضرز ميااااقيلتورقااااااق  تًلهاااا ت ا رااااوقتا اااا تمرز مياااا ت اتةاااايررلتااااا لتملحـاااا تحاااا٘و

ااا لتوفااا ت ا ااائو تالارا قكيااا تفااا تاػاااق ت اااياااق ت ااااالتكااا ضتكليهاااقلتم ااا تأماااكتي حااايتت22الاُاصاااقبي لتً ااامتى اااٍتم ااا ت بٌ 

ا تم ٖيتتلثر تٓبرر لتااات6.80% ٗتمؼ اتأ تتبلو ت ضرز مي ت يق تهقتٓ  قك تت  ريا تٓو هاخبار تمىتم  وقت ضرز مي لتٌو

توم حل ت اةقٓه تٓاا1ٗ

ٖقاي تفاا ترااق تاياال تآلاثااق ت ااق  خياا لتحياادتم اا ت اا لتٓااااٗترقاوةااب تال ةااق  تبو ت ا اابق تت22ٌهااقْتأيظااقتالاا بٌ 

ااا لتأاااا  تٌهاااقْتتصاااو تورااا  مجتمةااااِبلي تاةاااه تت22 ٖق٘تت0202بٌ  اااق تفااا ت ن،اااق٘ت احِاااقف  تٌاااا تالااا ٓبرااارتتؼ حاااكتُااا  الاةتأُ 

ت ضرز مي 1

 ؤكوبتال ّتالارا اق  تو ااالتمامتى اٍت ؤلا،يتفا تاػاق ت ابياق ت ت اقصتكلا تالااوز ماقيت ضورتبا تكاىت ت، قكا ت

ٔقيتمااامت ت، لياااقيلتوراااقالوبةتا ااا ت اٌصااايت ماااىت ا  ااااو تتًشاااوتياااهصتكلااا ت اٌئاااقيت اش ااا تو حااا بٌقتت43فااا تكلُتهاااقترقا ااا  

رؤ ت ا   ٓ تمامت ت، لياقيت ر ليا ت ااظاقمىتمامت اتا صت ضلاقَلتر ليا ت رنا تالاوحا (لتمامترقال  لتف تحر تم  تٌهقت

اا لتأياااىتهاا ت ماـق  تهااق تأياا ت يق اا تأكااا بمقتاشاااًت اٌئااقيت اش اا  تٌاايتتلابااارو تأ تت21222.ى ااٍلتهاا تلاا  ٓ تكلاا ت بٌ 

ٖقاليت اتا تتبٌ  تٌوتمبلىتمةاحّتكِ تل  ٓ تممت ت، لي  تر أبيتٌا ت ضبلىتٌوتر ت21222.مبلىت ط ييتمِق ما تمامت لا

ٖقاليت ات تتؼ حشقت كقُ تًي قتياللّترببمقذتٌاًت اٌئ تب خيت او يجتالارا ق  تٖٓي1 تيؼ حشقت ااوح تو ل

اا تكلاا تأ تٌاااًت ضرز مياا تالتتواارر تًلاالت ماـق  تهاقتفاا ت ت،و ماا تالاُاصااقبي توالارا قكياا لتوالتت ياا تكنهااقت ورقاااق  تأٓإ

ت ابا 1

 إٌبئجخ اٌزاثؼخ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...........................................................  دٔجٟاٌش٘زاء 

لٕ  ت اةي ت ا ت  لت اةاي تم حايت اةالؼ لت اةاي  يتو اةاقبةت ضةت اق و لت اةاقبةتأػا ت ت، قكا تو ضاوؿٌر لت

ت اةقبةت تخظو ت إ   1

يتوفا تًي قتيخصتم  خلت ت اص تأوالتف تلٕ تأػ ت ت، قك تكل تاك  بتمةوبةتمرز ميا ت اتةايررتفا تلاّت ضا  خيتت

 اٌااقتعت ااِاا ي للتوألاإ ت خااوةترقت،بقيااقيتكلاا ت ااحصااييتوكلاا ت ال اايت اااالتيِومااو ترااكتمااىتأراايت  اااخلصت ضبااقاىت

ااااااٗت لاااإ ت خااااوةتفاااا تمصاااادخ ت02.2ألااااش تمااااىت ااااه تت2وت-..02ت-02.0 اتاااا تراااار تأياااا يهقتمااااىتخاااال٘تٌاااااًت ضرز مياااا ت  (لتٓو

تبتمهقُ اك1 ضرز مي تكل تتنزييتٌا ت ض  وقت االتمحىتآلا ترص 

تن، وكاا تمااىت ضاا  خليت اتاا تتصاا تفاا تته ياا تٌااا ت ض اا وقتوأ  اا تأ تألااررتا اا ت ض  خلاا ت اتاا ت  اابّتاإلخااوةت ااؼااَ 

ااقتكاا بتمااىت خااوةلتوهاا تىحٖااق ت اِظااقتي ت اتاا تت حاايت مااىتمرز مياا ت ت، قكاا لتو ؤلاا  تالةااي ت تاحةااق تأ تت%10ذٌٓ 

تال  لا ت اةيق  ت ات تيهب،شقت ن،ل تًي قتياللاّترقال ُاهاقالالتا ةاتتها ت يق ا ت اور مايلتًشهاقْتمةاقػ تُقموميا تتخا٘و

ُبااايتاحااا  تتألتم ااا وقتفااا تألتكِاااق تتصاااٌياكتماااىت اهقحيااا ت اِقموميااا لتىو ااا تمةاااقػ تالاُاهاااقالاتكاااىتػ  اااّت اور ضااا  تو اتااا ت
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ااعتيااقح ت الِااق ترياامتى ضلتي ٕااىتال  لاا  مبااجتمةااؼ ةتتمب،شااقت ن،لاا تفاا ت ال ياا تمااىت ضاا  يلتو احقمياا تًٌاايتحقااا تً 

تماقت ضلٕي تف تاػق ت ضصدخ ت القم لت ات تيٕو ت تخٕ تً هقتمخالٌقتكىت تخٕ تف تحقا ت اور ميتكل تملٗت ت و ص1

اا لتالتت11ٌاااًتىحٖااق ت اِظااقتي تتِياا توتحِاايتمرز مياا ت ت، قكاا 1تًلهٌاا ضتمااحلتأ تمرز مياا ت اتةاايررتوهاا ت مليااو تبٌ 

ٔقًيااا لتفاااا تتNetي تتورااا تبهاااقت لتمٌِاااقيتاربق  ااا لتألتأنهاااقتياااقً و  ٕاااىتأ تمبرم شاااقتٔلشاااقتال  اااق بملتو هااا تذااااٗتً ااا تهرااارت

 تخِيِاا لتٌااا ت رتهااقبت ضااوؿٌر لتوإااىت رتهااقبت ن،لاا تفاا تشاا صت ضٕااا تو ضةت ااق  ىلتيا حاايتفاا ت طااقًقيت اتاا ترلبهااقت

وإااىتمااقتٌااوت ن،شااوبت اااالتتل(Net)مليراارتاااىتيٌٕاايت ض يهاا تحتااصتاااوتٔااق تمبلوااقتيااقًيقتت111 ن،لاا تاشاااًت ضرز مياا لتً بلااىت

مليراااارتمخصااااصتال ااااوؿٌر تو اهٌِااااقيتت111رااااااكت ن،لاااا تمااااىتأراااايترلاااا تمبااااقاىتأخاااا  تاطااااقًي 1تبكومااااقتنلاباااارتأ تمبلااااىت

ٔقض ااق بمت اتاا ت  ربق  اا تًِااؽلتوإااىت ض ااق بمت اتاا تم  اا تتنزيلشااقتًللاا ت ن،لاا تأ تيبااا٘تم شااوب يتأٓباارتمااىتأراايتتنزيلشااقلت

ٔقيتمااااامتو   ةت ا  خلياااا تومااااامت ال يااااا تماااااىتألااااق تاا هاااااقت اةي حةاااااىتروكل وشااااا  تفاااا تاػاااااق ت يق ااااا ت ض يهااااا توفاااا تاػاااااق ت ا ااااا  

مليراارلتًؤُاايتم اا وقتت2. اِؼقكااقيتىخاا  ت اتاا ت ااا ل تاهااقتمبااقاىتأخاا  1تً رز مياا ت ت، قكاا تاااىتتٌٕاايتواااوتوياالتتا اا ت

ٔقت4 ااااايٖلٍت يتأخااااا  تااه يااااا ت ا اااااّتملياااااق  يلتورقاااااااق  تًاااااقن،شوبت ااااااالتي ااااا تأ تيباااااااكت ن،لااااا تٌاااااوت ابحااااادتكاااااىتلااااا  

الاُاصقبلت االتألق يتاايكت اةي ةت  و ت ت يقػيتو االت واح تتكهكتفا تر م ا ت اٌاقتعت ااِا ي للتوفا تمـآ  تماقت

 االتي ٕىتر م اكتف تتٌااًت ضرز ميا ت نخا وبةتو ضحِلا تر   وكا تماىت اهٌِاقيت ربق  ا  تورقاااق  تًابنيتأػلا ت او الاتماىت

ٔقيتي ٕاااىتأ تت لااا تاد، قكااا تمباااقاىتمش ااا تفااا تاػاااق تالاتٌقُياااقيتمااامت اةاااقبةت ضةت اااق  ىتأوتماااىت  اااا ت  ت ابحااادتكاااىتلااا  

تُؼقكقيتأخ  1

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

مليااو تت11رقخاصااق تواٖاايتالتمؼياايلتحبااا تاااوتٔااق تاهااقتمااىتٔاايتًااىتػاا يلتً ااىتهراارتم ٕااىتومااىت ضةاااحييتفاا تمرز مياا ت

ٌِقيت ربق   توح ٌقتتةتهلٗتنةاب تٓبرارةتماىت ضرز ميا لتوإاىتٌاا تالتملنا ترؤمهاقتهياهاقتبٌ  تأ تتوؼيتر يمتىمو لتًقاه

ا  الاتتبمبا لتي ا ت اهـا تا ا تر ماقمجت ال ايتو ااا رررت الاق تاد، قكا لتيحظا تً ه اقت  ت،و م تىخ  ت ات تذٓ تهقت اةي ةت اٌا

ا تهاا تنةاب تحظاو ً تً ااحلتفا تٌااًت ااا و ةت ت    اهقتم  وكا تمااىتىماو ت ضاللِا ترقت،قماا ت ت،قما تالاُاصاقبلتأوتال تٓو

تتةاو  تى ااو َتوماا  خييتى او َلتًشااا ترقماا ت ُاصاقبللتًحقايااقتنل اايتكلا تأ بلاا ت  ااو َلت الاُاصاقبللتًحاار تمِاا٘و

هاااقْتثلثااا تأ اااو َتأخااا  تفااا ت اؼ  اااّت ااا ا ت تالاحباااق ت اتااا تت اااتتب   ااااكتو اباااق  تياااٌِ تىلاااوق٘لتٌو تًاااَ  ياااٌِ ت اااَو

قتأيظقلتٌا  تال اؼق لتم اقتيا ٘تكلا تحظاو تتأم قٌ  ترهاق ت ت،اقممتو اَو رقإلطقً تا  تأ و َتأخ  تي  تتهيئتهقتٓةَو

ت ااا٘و لتمصاااها تAUTOHALL ت،قمااا تالاُاصاااقبلتب اااٖيتُاااولتفااا تتااا  والتهقلتٌاااا تا ااا ترقمااا تالا اااتح ق  يلتٓ ااآ  تأوػٌو

ااقتم ااق بمت ر%100ىً لاا تو ضؼحهاا لتٌاااًتٔلشااقتم ااق بمت ُاصااقبي ت ا قكياا تً اا ت اااخلّتمهقياا تلتٓ ااقتي ٕااىت كابقٌ 

تذ يتػقرّت ُاصقبللتاذ ت ت،قم تالاُاصقبلتحقط تف تر مقمجت ال يتً ه تأماكتالت لويتمش  لتوإىته تف ت ضِق تى٘و

تي ٕههقتان قالاتلٓ  تأوتمصهمتاالتأمكتي ٕىتال ةتح   ىتذا1ٗ

أ تيٕااو ت اةاائ ٘ت الٕناا  تترقاوةااب تت،قماا ت ا اائو تالارا قكياا لتٓهااتتأماـاا ت اةاائ ٘ترااؤ ت كا قبٌااقتم تٌااملتأل

ترؤمكتأٓثرتمىت ال  لتوإىتو تخ  تلتر قتأمكتألررتا  تأ تًيكتمِصتًلتيور تم ٖي1
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ٓااٗتت ت  احظق تمةاؤا ت ااوحا ت اتا تألاق يتاا هاقت اةاي ةت  وا ت ت ياقػيلتًابذ تُا أته تالاتٌقُيا تاورا ت تأنهاقت

ااا لترااايتأيظاااقتتااا تماااهاتى ضلتت21222.التت ااا يتًِاااؽتمبلاااىت تبٌ  اااا تحةااا تُااا٘و و اااتإٌيت ت، ليااا ترقابهاااقالاتو اا شرااازتٌو

 ت، لياا لتٓ ااقتتاا تحاايتم ااٖيت ا  قطاا تراا   ت ضااو ػىتوتاا تتحو لشااقتاد ا ماا تمااقت اا اتاد، لياا ترق اااول٘تب  ت ضااو ػىترٖاايت

أ  حياا لتٓ ااقتيااا تت شراازتماا  حيعتخقياا تبهاااًت اٌئاا لتًاا   ت ضااو ػىتتاا تتخصيصااشقتفاا تاػااق ت تٌقُياا تت، لياا ت ااوحاا تماامت

ااقتاد، لياا تفاا ت ماـااق تاحاا  تتمِاا تخااقصتبهااقلتتخ رٌر صاايصتأ ضتالبهااقالاتو اا شراازتاشاااًت اٌئاا لتٔاايتٌاااًت اتةااشيليتتاا تتًو

تٓ قتأمهقتتةل هقتملٌشقتو  ا تك طكتكل ت اد،ه ت نخلي تال اٌقبةتمىتحقًل 1

ٔقمااااتتٌهااااق ْت تٌقُياااا تر ليااااق لترقاوةااااب تإلياااال تآلاثااااق ت ااق  خياااا لتٌاااااًتأمااااو تأٓباااارتمهااااقلتًقاةااااو تياؼلاااا ت ضليراااارلت

مليومااقتت42ملياو تو ن،لا ت ت022ملياو لت ت،شا ت تةاقٌ ت تت042 اهتي لتو تٌقُيا تأخا  ت اتا تت اتت ضصاقبُ تكل هااقت ت

ااا تمٕةاا تاهااقلتًاالتي ٕههااقتتح اايتمرز مياا ت اةااو لتٌااا تو ُااملتوماامتذاااٗتُ هااقترلِااقالا يت  ااا  ونهقتفاا تر م اا ت اٌااقتعلتٌو

تت ت ضهقؿ ةت اوػهي توح٘و ق1ٓحررةتح٘و ت ت  ت ضآث ت ااق  خي تر قتً هقتم  وك تمىت اصقرقيتوهرٌر

امت ت، قكاا تأٓبارتبايايتكلاا ت ًلا  تحظاو تالاكا اقبتفاا ت ضرز ميا تالتملنا تكاا  تحظاو ًتاا يهقلتٌاوتحقطاا تورِاوةلتومُو

ت ضآث ت ااق  خي 1 تذاٗلتًشوتيحاولتكل تم  وك تمىت الِقالا يتح٘و

 خّبػ١خطؼبد أر٠ت ِظزشبرح  اٌظ١ذح ٔمطخ ٔظبَ

ًِااؽتالاوطااياتواٖاايتأولاارتوأراار ت اهِؼاا تألااق يتاا هااقتى اااقذةت  واا ت ت يااقػيلتًااقضبلىت اااالتألااق يتاايااكتوألااق ت

ااقلتٌااوتمبلااىتالتي ٕااىترااؤلتحااق٘تمااىتىحااو ٘تأ ت ت اِااقت تراار تأياا يهقلتمحااىتالتماحاا تتكااىتى ضتأوتكلاا تت شرٌز اايااكت ت،اا ٘و

ل  ااو تًي ااقتريوهااقتومهاا م ر تب خاايت ن،ا اامت ضاا نيلترحياادتمخلااّتاشاا تيااًو ت اـاا ويت اتاا تت لاايتمااىتٌاااًت اٌئاا تأمق ااقتم

ٔؤشاا قصتكااقبير تريوهااقتأل تؿاا وًش ت اصااخي تتحاااقذتفاا تآلا تا اا تمةااقك ةلتو ضةااقك ةتي اا تأ ت ؿ وًااقتتخااواش ت الاا يت

ااا تأ ااابوكيت122تٕاااو تفااا تمةااااو ت حايقراااقته تلتًشهاااقْتبلاااعت تخاااقاليلت اةاااي ت اااا ت  لت اتااا تتحااااقذتا ااا تمبلاااىت قتٔااايتبٌ 

ويلتٌاًت تخقاليتم  ٌقتومالقميتملشقلتًبقااق  تٌا ت ضبلىتط ييتر  1 تتا ٕىتمىت اُو

وأ  اااا تأ تأكااااوبتا اااا تأ تاكاااا  بتم اااا وقت ضرز مياااا لتتومحااااىتماااااٖل تمااااىتمهؼلااااّتأمااااكتمةااااؤا تتِهياااا لت ااااخياتاشااااقتأٌلشااااقت

قلتمحاااىتاااااىتمهاااقُيتذاااااٗلتوالتي ٕااااىتراااؤلتحااااق٘تماااىتىحااااو ٘تأ تماااابخ ت ماااىتُااااقمو تبهاااا ت ال اااايتألمهااااقتوخبر تهاااقتوتما   ااااٌو

ش تري  لتونل يتر يته تفا ت ال ايلتوإاىت تخٕ ا تماىتو  الاتتِا ي تم ا وقت ضرز ميا لتتِاضا  تبلا تتِا ي شقترقا اٖيت نلً 

ااوترقاوةااب ت اا توأكاِاا ترقاوةااب تابااق  ت خااوةتفاا ت اٌ  ااّتأنهااقت  ااِناا ت اااالترااقالايترااكتأنهااقتتبِااىتو اايل تابلااونتٌاا يتملاار لتٌو

ررتو ااااقتيتفاااا ت اؼ  ااااّتالل  ااااا ت  ااااق تمظاااابوػ تألت ٕااااىتمااااىتتااااًو ن،قاياااا لتًاااابذ تااااا تيٕااااىتربمٖااااقنيتأ تأمؼلااااّتمااااىتأ طااااي ترؤُ 

ٖقنهقتومقتيؼ حو تاايكلتيبِىتم  وقت ضرز مي تم  وقلتوأُواشقترر تُو ىت ًقلل(1 تمةاو ت ماـق  يت ض يه تو 

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

قا     تو ضصقبُ تكل تم  وقت ضرز مي تر   ت اةه ترت اةي ت ا ت  تمِ  ت اهِؼ ت ضاللِ بل تذاٗتك ضت

ت تأكظقالاتت0202 ضقاي  تالةقبة ت ضؼلِ  تار قالترقألهلبي  تلؤ تتِ ي  يت ض  خييتالاصو تتًا تت ضصقبُ تكل هق ف 

  ن،ل ت تخقط  ىتٓ قتيل :
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 1111111111: تكظو تٌو ت اةقبة:ت2.ك بتىكظقالات ضو ًِر

 ِظطفٝ اٌشبؽز أمهرسيدمحم  اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

 اثزا١ُ٘ اٌفم١ز فٕبْرش١ذ  دمحم رِبع

 ػجذ اٌزز١ُ وشٛي أرث١ترش١ذ  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

 ػّز طّر هللا ٔد١ت األ١ِٓ طؼ١ذ ثىز٠ُ

 ٌال اٌفؼخ اٌز١دبٟٔ ز١ّذ خؼفز اٌش٘زاء دٔجٟ

 ٔد١ت ثٕذار اطّبء إٌبط١فٟ
 

 ػّز فٛسٞ اٌش٘زاء رزّْٛ
 

 يلت تربرللتت(تأكظقالاتٌو ت اةقبة:21 ا  ًظر :111 ا ت ك بتىكظقالات تل ت حةق ت تضر لمصؼٌىت ضأو

 1لت لقبت      و ت ت يقػي

 التأح 1ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو ت:ت 

قا     تو ضصقبُ تكل تم  وقت ضرز مي تر   ت اةه ترت اةي ت ا ت  تمِ  ت اهِؼ ت ضاللِ بل تذاٗتك ضت

ف تلؤ تمٌِقيت ضرز مي تكىتٔيترق تالاصو تتًا تت ضصقبُ تكل هقترقألهلبي ت ضؼلِ تالةقبةتأكظقالاتت0202 ضقاي ت

ت ن،ل ت تخقط  ىتوتياللّتىم ترقألرو  ت ااقاي :

 درُ٘ 395,89 223 44اٌؼبِخ: : اإلدارح 2.اٌجبة 

 تكظو تٌو ت اةقبة:ت2.ىكظقالات ضو ًِر :1111111111ك بت

 ِظطفٝ اٌشبؽز دمحم أمهرسي اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

 اثزا١ُ٘ اٌفم١ز فٕبْرش١ذ  دمحم رِبع

 ػجذ اٌزز١ُ وشٛي أرث١ترش١ذ  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

 ػّز طّر هللا ٔد١ت األ١ِٓ طؼ١ذ ثىز٠ُ

 ٌال اٌفؼخ اٌز١دبٟٔ ز١ّذ خؼفز اٌش٘زاء دٔجٟ

  ٔد١ت ثٕذار إٌبط١فٟاطّبء 

  ػّز فٛسٞ اٌش٘زاء رزّْٛ

 يلت تربرلتلتت(تأكظقالاتٌو ت اةقبة:21 ا ت ك بتىكظقالات ا  ًظر :1111111111ت  تضر تمصؼٌىت ضأو

 1لت لقبت      و ت ت يقػيتل ت حةق تل

 التأح 1ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو ت:ت 

 درُ٘ 000,00 453 4: : ِدبي اٌشإْٚ االخزّبػ١خ02اٌجبة 

 1111111111: تكظو تٌو ت اةقبة:ت2.ك بتىكظقالات ضو ًِر

 ِظطفٝ اٌشبؽز دمحم أمهرسي اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

 اثزا١ُ٘ اٌفم١ز فٕبْرش١ذ  دمحم رِبع

 ػجذ اٌزز١ُ وشٛي أرث١ترش١ذ  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

 ػّز طّر هللا ٔد١ت األ١ِٓ طؼ١ذ ثىز٠ُ

 اٌفؼخ اٌز١دبٌٟٔال  ز١ّذ خؼفز اٌش٘زاء دٔجٟ

  ٔد١ت ثٕذار اطّبء إٌبط١فٟ

  ػّز فٛسٞ اٌش٘زاء رزّْٛ
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 يلت تربرلتلتت(تأكظقالاتٌو ت اةقبة:21 ا ت ك بتىكظقالات ا  ًظر :1111111111ت  تضر تمصؼٌىت ضأو

 1لت لقبت      و ت ت يقػيتل ت حةق تل

 التأح 1ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو ت:ت 

  درُ٘ 000,00 100 8:تاٌزم١ٕخإْٚ شِدبي اٌ: 30اٌجبة 

 1111111111: تكظو تٌو ت اةقبة:ت2.ك بتىكظقالات ضو ًِر

 ِظطفٝ اٌشبؽز دمحم أمهرسي اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

 اثزا١ُ٘ اٌفم١ز فٕبْرش١ذ  دمحم رِبع

 ػجذ اٌزز١ُ وشٛي أرث١ترش١ذ  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

 ػّز طّر هللا ٔد١ت األ١ِٓ طؼ١ذ ثىز٠ُ

 ٌال اٌفؼخ اٌز١دبٟٔ ز١ّذ خؼفز دٔجٟاٌش٘زاء 

 ٔد١ت ثٕذار اطّبء إٌبط١فٟ
 

 ػّز فٛسٞ اٌش٘زاء رزّْٛ
 

 ت يلت تربرلتلتت(تأكظقالاتٌو ت اةقبة:21 ا ت ك بتىكظقالات ا  ًظر :1111111111 مصؼٌىت ضأو

 1لت لقبت      و ت ت يقػيتل ت حةق ت تضر تل

 التأح 1ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو ت:ت 

 درُ٘ 115,00 409 2 :اٌذػُ: ِدبي 50اٌجبة 

 1111111111: تكظو تٌو ت اةقبة:ت2.ك بتىكظقالات ضو ًِر

 ِظطفٝ اٌشبؽز دمحم أمهرسي اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

 اثزا١ُ٘ اٌفم١ز فٕبْرش١ذ  دمحم رِبع

 ػجذ اٌزز١ُ وشٛي أرث١ترش١ذ  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

 ػّز طّر هللا ٔد١ت األ١ِٓ ثىز٠ُ طؼ١ذ

 ٌال اٌفؼخ اٌز١دبٟٔ ز١ّذ خؼفز اٌش٘زاء دٔجٟ

 ٔد١ت ثٕذار اطّبء إٌبط١فٟ
 

 ػّز فٛسٞ اٌش٘زاء رزّْٛ
 

 يلت تربرلتلتت(تأكظقالاتٌو ت اةقبة:21 ا ت ك بتىكظقالات ا  ًظر :1111111111ت  تضر تمصؼٌىت ضأو

 1 لقبت    لت  و ت ت يقػيتل ت حةق تل

 التأح 1ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو ت:ت 
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 درُ٘ 489,11 270 6  :إٌزبئحأذِبج  : ِدبي60اٌجبة 

 1111111111: تكظو تٌو ت اةقبة:ت2.ك بتىكظقالات ضو ًِر

 ِظطفٝ اٌشبؽز دمحم أمهرسي اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

 اثزا١ُ٘ اٌفم١ز فٕبْرش١ذ  دمحم رِبع

 ػجذ اٌزز١ُ وشٛي أرث١ترش١ذ  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

 ػّز طّر هللا ٔد١ت األ١ِٓ طؼ١ذ ثىز٠ُ

 ٌال اٌفؼخ اٌز١دبٟٔ ز١ّذ خؼفز اٌش٘زاء دٔجٟ

 ٔد١ت ثٕذار اطّبء إٌبط١فٟ
 

 ػّز فٛسٞ اٌش٘زاء رزّْٛ
 

 ت ت ا  ًظر :1111111111 تىكظقالا ت ك ب ت اةقبة:21 ا  تٌو  تأكظقالا تت( ت تربرلل يل ت ضأو  تت تضر لمصؼٌى

 1لت لقبت      و ت ت يقػيتل حةق 

 التأح 1ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو ت:ت 
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 ِمزر اٌّدٍض اٌدّبػٟ

 09/9103 ػذد
 .0202ِشزٚع ا١ٌّشا١ٔخ ثزطُ طٕخ ٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ا

لتوخااال٘ت ت،لةااا ت اللهيااا ت02.2القبيااا تا اااش تأٓااااور ت ن،لااا ت ت، اااق  تض يهااا تتق وب ماااتت ن،ا ااامترقاااا و ةت تا 

 02.21أٓاور تت42 ضهلِ ةتراق   تت ا  بل 

الهِؼ ت ضاللِ تت ضاللّترقت، قكقيلتوبل تب    ت ن،ل تت4..-3.ُ  تتوتؼبيِقتضِاظيقيت اِقمو ت ااهـي  تتتتتتت

تأ ٌ يلن لتحيدتوبل ت اد،والات   تك لي ت ااصو تت التل0202م  وقت ضرز مي تر   ت ه تا     تو ضصقبُ تكل تقر

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :

 أكظقالا1 01 :   ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 أيو ي1ت01ت:   ك بتىيو يت ضلبرتكنهقت 
  كظو تت2.ت:   ك بتىكظقالات ضو ًِر 

تٌو ت اةقبة:
 ِظطفٝ اٌشبؽز دمحم أمهرسي اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

 اثزا١ُ٘ اٌفم١ز فٕبْرش١ذ  دمحم رِبع

 ػجذ اٌزز١ُ وشٛي أرث١ترش١ذ  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

 ػّز طّر هللا ٔد١ت األ١ِٓ طؼ١ذ ثىز٠ُ

 ٌال اٌفؼخ اٌز١دبٟٔ ز١ّذ خؼفز اٌش٘زاء دٔجٟ

  ٔد١ت ثٕذار اطّبء إٌبط١فٟ

  ػّز فٛسٞ اٌش٘زاء رزّْٛ

 ت ت ا  ًظر : تٌو ت اةقبة:21 ا ت ك بتىكظقالا تت(تأكظقالا يلت تربرلل تل ت حةق ت تضر لمصؼٌىت ضأو

 1لت لقبت      و ت ت يقػي

 التأح 1:ت  ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو ت 

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

تتق وب متت تض يه  ت ضؼلِ ريقبَت ن،ل ت ت، ق   تأتقألهلبي  ت ن،ل كظقالةقبة تمِ  تت تخقط  ىتالا كل 

ت ضاللِ  ترقت اهِؼ  تكل  تو ضصقبُ  تا      ت ه  تر    تت0202 ضرز مي  تلّتف  توف  تار قالل ت ض  خيي لّ

تمٌِقيت ضرز مي تكىتٔيترق تٓ قتيل :

  درُ٘. 395,89 223 44:    : اإلدارح اٌؼبِخ      2.اٌجبة 

  درُ٘. 000,00 453 4:   : ِدبي اٌشإْٚ االخزّبػ١خ       02اٌجبة 

  درُ٘. 000,00 100 8:    اٌزم١ٕخ : ِدبي اٌشإْٚ       30اٌجبة 

  درُ٘. 115,00 409 2:    اٌذػُ: ِدبي       50اٌجبة 

  درُ٘. 489,11 270 6 :  أذِبج إٌزبئح : ِدبي       60اٌجبة 

ٔقت ت ن،ل تتوُيمت ت  ت ن،ل          تتوُيمتت

    قكييت تخ   لتتتتتتتتتتتتت

 

ت

ت لي تًهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 إٌمطخ 
 اٌثبِٕخ ػشزح:

 ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِشزٚع ثزِدخ اٌفبئغ اٌزمذ٠زٞاٌذراطخ 
 .0202ثزطُ اٌظٕخ اٌّب١ٌخ  

ت1ف تمةتهيتٌاًت اهِؼ تأكؼىت اةي ت ا ت  ت اٖل  تف تاػق ت ضهقُ  تالةقبةتأكظقالات ن،ل ت ت، ق  

ت ضهقُ  

 ِظزشبر خّبػٟ   ...............................................................  دمحم ئزظبْ

لتًقضلحـا تى ق اي ت0202 ااِ ي لتالةه ت ضقايا تًي قتيخصتمرز مي تت شرزتالا تح ق :تم  وقتر م  ت اٌقتعت

هاااا تتِلاااايصت اٌااااقتعت ااِاااا ي للتوالتنللاااا تا تٔااااق تىماااا تمِصااااوب تأ تهراااارتمِصااااوب1تٓ ااااقتت ااااتت اا ااااقبةتو اااااهٌ تفاااا تمٌِااااقيت

ٔق تمبلىت اٌقتعتمليق تومي1ٍ ت اتةيررلتً قتٌوت اةا تمِق م تممت اةه ت ضقاي ت اٌق ػ ت ات ت

ت ٕىتتِةي شقتا  تأ بل تأُةق :ًي قتيخصت ابرم  لتًي

 ت1%32:تروةب تتت اِ وضت

 تت%40:تتت ُاهقالاتى  ض  ت  مليو تت012ر بلىتُ ً 

 16:تت ضقالات اصقترتال   ت% 

  مِة ترر ت ايقيت اهـقً توى و  توم  وك ت ت، قكقيت اور ري 1ت%12:تتت اااباااقُاااايت 

قتبهق مىت اٌقتعلتمت%32محىتمتةقالا٘لتٌاًت اِ وضت ات تتةتهلٗت  قته ت ض ق بمت ض  بتام قٌ 

 إٌبئجخ اٌزاثؼخ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...........................................................  اٌش٘زاء دٔجٟ

تلٕ  ت اةي ت ا ت  لت اةقبةت ضةت ق  ىتو ضةت ق  ي1

اوتأ ت اٌاقتعت ًي قتيخصتر م  ت اٌقتعت ااِ ي لت ات ته ترر تأي يٕ لتًةؤٓإ تمقتذٓ تكتفا تما  خلت تىو ا لتٌو

ااااااًت يق ااااا توخؼااااا تيهب،شاااااقت ن،لااااا لتمحااااايتاوحااااا ت اِياااااقبةت اااااا  تم تٌلاااااقترقضِق مااااا تمااااامت اةاااااه ت اٌق ػااااا تتوام اااااقتم الااااا تٌو

Tableau de bordًقالكا ااقب يتمورااوبةلتواذ تااا تن ااؤتً اا ترقُياا تا اا تحاار تلتألتاهااقتمؼلااّت تخ  اا لتًاابذ تلاا هقتالاُاهااقالات

ااتتأوتفاا تؿاا يت ر ااقتااا ت  تخقراا تاا هااقلتكٕاا تياا و تىحٖااق ترااقألب الالتًحينهااقت ااهٕو تم بااريىتكلاا تىب الاتمااىت ضرز مياا تفاا تُو

ااا لت و ااااورلتحةاااا ت تخٕااا ت اصااااقب تمااااىتت022أوتت22.مٕاااو تمةااااال يىتًياااكتكلاااا ت اتةاااا ي لتًلاااوضت ا اااا  الاتمااااحلت ت بٌ 

تبٌ  تأوتأٓثر1ت1222  تو االتُ تيصيتا  ت نخٕ

اًت يق  تحٕي  لت محىتمظمت ضرز مي تومظمتىواو قيلتوىواو  تآلا ته تل  الاتى  ض  تاوروبتم ق بمتي  تتنزيلشقلتٌو

ًلهااا مقتن ااااورلتأ  ضاااا  ترقاور ضااا  توااااا  ترقاالةااااٍتوت اور مااايتًشاااااًتالااااق  يتملؼ هاااقت ن،لاااا تالةااااقٓه لتًشاااوتي حاااايتٌاااااًت

التيحّتاكت اور ميتكل تأ  ط هقلتألتأمكتيهبجت يق  تاي قري تورؤمكتمامت اةاقٓه توإاىتفا تاػاق ت اِاقمو توفا تاػاق ت اةقٓه توت

ٖقم ت ت،ي ة1 ت تخ

ت
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ت

 إٌبئت اٌثبٌث ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ..............................................................  طؼ١ذ ثىز٠ُ

 خوةتتلٕ  ت اةي ت ا ت  لت اةي تم حيت اةلؼ ت نخلي لت خوةتوىخو يت ضةت ق  ىتو ضةت ق  يل

ت ضوؿٌو لت تخظو ت إ   1

ت12031222.بٌ  لتوإىتي  تأالتنوٌيتكل تأ تت1103013.2م  وقتر م  ت اٌقتعت ااِ ي لتاشاًت اةه تٌوتت

ٖق ت اِظقتي 1 تبٌ  ته تاوح

ٓ قتأمن تممت ُاهقالات ايقيت اهـقً لتً متتو مت ض يه توتِقب تبلعتآلاايقيلتوف تاػق تتِ ي تخ مقيتُ  ب تمىت

ت ضو ػهر لتً   وقت ُاهقالات ايقيت اهـقً تم  وقتري تو  ةقٌ تف ت ااخٌيٍتكل تم  وك تمىت ت ؼوغ1

ٔق تح لترهقتأ تنةاو  تكل ت أمقترقاوةب تالُاهقالاتى  ض  لت ر قتمحىتم تٕ تىخؼقالاتب   الاتٌاًتى  ض  لتًِ ت

تى  ض  لتي  تأ تمٕو تو ُلير 1

 ق بملتً  تموكر لتى  ض  ت ت قي ترقا ئو تالارا قكي توى  ض  ترقاوةب تاو  ض  ت ات ت ته اتكل هقت ض

ت ت قي ترقا ئو تالاُاصقبي 1

أمقترقاوةب تاورمي تى و  لتًو ٕ ت ن،ل تكل تالاتٌقُي ت ات تكِ تممت ت،ش تف تاػق تمرز مي تت مي تى و  توه ت

تمليو لتو تخص ت ت قي ترقن،ل تً  ت ابرمجتا تلقالاتهللا1ت042

 ِظزشبرح خّبػ١خ   ..........................................................  ت اٌخ١بؽٟس٠ٕ

تمىت اِقمو ت ااهـي  تو لخ تف تٌا ت ابق 1ت.4الاآررلتي  تأخات ذ تمىت ا تق  تالاصو  لتًقضقبةت

تو حاتف ت اهٌ تمقتيِملتمحىتف تمئ ة تومىت ضٌ وضتأ تيٕو تخؼقرهقتخؼقرقتمـيٌقتوف تمةاو ت ضئ ة 1

ٓلت ا ِر تالارا ق  توالاُاصقبلتٌ قت ُاهقالاتاو  ض  لتً قته تٓ قتأ   تتوطيحقلت اةي ت ا ت  لتًهلحفتأ ت

قترؤ قاي تهررتُقمومي   تٌاًتى  ض   تًش قتا ةقتًِؽت ُاهقالاتاو  ض  لتأ تٌيتٌهقتيا تابخق٘تى  ض  ت ات تيا ت ُاهقٌإ

 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

ترؤ قاي تهررتُقمومي 1تأ   تملً  تمقته تٌاًتى  ض  ت ات ت ُاهقٌقت ن،ل 

 ِظزشبرح خّبػ١خ   ..........................................................  س٠ٕت اٌخ١بؽٟ

تأتح تتكىت اِؼل ت ضاو ر ةتربق ترويق ة1

  رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ  ...................................................  اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

رقاوةب تالِؼل ت ضآو ةتت تت ضصقبُ تكل هقتف تبو ةلتوت تتِيي شقتمىتػ يتت،ه ت ااِيي تٓ قتأنهقتم يت

تو إو تأح ت ضو  بت ت، قكي 1ر  يمت ضةقػ ت اِقمومي لت

 ِظزشبرح خّبػ١خ   ..........................................................  س٠ٕت اٌخ١بؽٟ

تٌاًت ر  الا يتٔلشقتت تتبل تالاُاهقالا1

ت

ت

ت
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 إٌبئت اٌثبٟٔ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ  .......................................................  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

فا ت تخِيِا تكها تمهقُ ااتهقتالهِؼا تىو ا تً اا ترؼبيلا ت تخاق٘تاشاقت نلٖااقستكلا ت اهِؼا ت احقمياا لتوت اتت لاق ةتا اا ت

تمىتخل٘ت ضلؼيقيت ااقاي توه ت ٓ  ٌقي:ذاٗت

 ااىت خااوةتمااقت تخاااًت ن،لاا تفاا تتؤبياا تأرااو ت ضااوػٌر تفاا تاػااق ت اا ااقبةت اتاا تتاا ت كا قبٌااقتمااىتػاا يت تخٕوماا لتت  ٔ

تبٌ  لتٌا تتح يتٓبررتر  1ت312221222وب ًمتكنهقت خوةتو ات ترلوتت

 ٖقالتٓبرر لتو ات تت  بٌ  1ت10331301.رلوتت ا كقولت اِظقتي لته تأيظقتت ٖيتال

 اا قبةتف تت RAMEDبٌ  1ت101112.وه تحو   تت 

اا لتر لنااصتأ ت اٌااقتعتااا  ترقاٌااقتعتت212221222.ًاابذ تتاا تر اامتٌاااًتالاكا ااقب يتٔلشااقت هحصاايتكلاا تحااو   ت بٌ 

لهاقت االتمؼلبكلتخقي توأ ت ض يه تتل يتخصقيقتٓبرار لتوإاىتي ا تأ تتئخااتٌااًتىماو تبلار تالاكاباق لتٓو اقت ابّت ُو

لت مق ةتو اةقحقي1  ًشهقْت كا قب يتأخ  ت تة تٌا ت ت صقصلتخقي تف تم ق٘ت اؼَ 

ترقاوةب تالِ وضلتًقت، يمتملل ترؤمكتت تتم  واتهقتومهقُ تهقتو ضصقبُ تكل هقتف تك ةتبو  يلتوه :ت

اوتُا ضترِي اا%90:تىلاوق٘ترق  ا تآلا توويالتتا ا تحا وبت اِا ضت ضاللاّتراقااؼشررت اةاقتي -. ت212221222 تلتٌو

ااااا لتو اصاااااٌِ ت  اااااتتكلااااا ت ااااا لتألتأ تٌهاااااقْتًاااااقتعتيِااااا  ت تت012221222بٌ  اااااا تيااااا خيتطااااا ىتت012221222بٌ  ااااا لتٌو بٌ 

ت الِله توت لي تالاكا قب ي1

َت -0 اا لتو اصااٌِ ت  ااتتكلاا تت112221222:تٌااوترِي اا ت اِاا ضت ضاللااّترااقاؼ  اا لتألتأ تٌهااقْتت310221222بٌ  بٌ 

 بٌ  لت1221222ًقتعتيِ  ترحو   ت

ااا لتأطاااٌهقتااااكتماااىت كا اااقب يت ت، قكااا تت410221222:ترِي ااا ت ضاللاااّترقأل اااو َت اِااا ض -4 ااا لتت1.221222.بٌ  بٌ 

 بٌ  1ت112221222و اصٌِ ت  تتكل ت

ًي ااااقتياللااااّترخاااا مقيت اِاااا  لتٓهااااقتمؼ اااااتأ تيٕااااو ت كا قبٌااااقتأٓباااارلتً   وكاااا تمااااىتآلاايااااقيتماِقبماااا توتةااااتهلٗت

  كا قب تٓبرر تمىتأريت اصيقم 1

 بر خّبػٟ ِظزش  .................................................................  دمحم خجزٞ

تمليو 1ت322 تبِىتتFECمليو لتوبل تا  ا ت   بتأييت ا يو تت100ار قاللت اٌقتعتآلا تٌوت

تما ةت ت، قكا تتِاو تبةاِوغتحا ت لتًي اقتيخاصتتحِياّتChute libreأواللتٌا ت ضبلىتطاليٍتوطاليٍترا  لتوأل٘و

ا تباييتكل تً يت يق  تت رررت ن،ل 1 ت اٌقتعت ااِ ي للتٌو

 ابرم ااا :ت ُاهاااقالاتى  ضااا  تفااا تم اااق٘ت ا ااائو تالارا قكيااا :تماااقتهااا تٌااااًتى  ضااا   تأكاِااا تاااا تتاااا تثقمياااقلتفااا تم ااا وقت

لشاق تمقإشاق تت12221222.ر م  ت كا قبت قلتً قته تمةاقحتهق توأياىتٌاوتمُو ته تى  ض  ت ض  بت ُاهقٌإ بٌ  تاالتبل مقتكً 

اا تٔاايتٌاااًتٌاايتهاا تمحٌـاا تأ تهراارتمحٌـاا  تٌاايتهاا تتقبلاا تاوماالْت ن امياا تأ تاد ااو  ص تالتي ٕههااقت ااصااو تتبو تملً 

ىمااو لتًاالتي ٕااىتاد، قكاا ت ُاهااقالاتأ ضتمااىتأراايتمصااادخ تأخاا  تٓااو   ةت اوررياا ت اوػهياا تمااحلتإلُقماا تم   اا تأوتااااو   ةت

ت اصخ تإلُقم تمةت ٌى1

تٕشق111 مٌ ت اش  الاترقاوةب تالُاهقالاتى  ض  تف تم ق٘ت ا ئو تالاُاصقبي لتمقته تٌاًتى  ض   تمةقحتهقلتمقا
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مةااؤا تأخاا  لت ااا رؽترقضااقالات اصااقترتال اا  :تٌهااقْتألااوق٘ترقض يهاا تاالتأمااكتالتتو  مهااقت ضاقبلاا لتومتةااقالا٘تٌاايتٌهااقْت

ٔقماااتتكليااااكتبلااا ت اِيااااق ت رهااا تفااا تٓهااااقشتتح اااليت ضٕااااا ت ااااوػن تال اااقالات اصااااقترتال ااا  تيااااهصتكلااا تاكااااقبةت تخقاااا تا ااا تمااااقت

 اِيااااق ترااااقضالر توااااا  تمصااااقترت ت، قكاااا لتوإااااىتمااااقتيلحاااافتأ ت ايااااقيترقأللااااوق٘لتاذ تٔااااق ت ت،ااااو  ترااااهل لتًللاااا ت ضٕااااا ت

راااؤب الاتأتلاااق تاد، قكااا تألب الاتٌاااًت ت  مااا تأ تال تًحةااا ت أبااايتأ تتONEP ت، قكاا تهااا ت اتااا تتِااو تبهااااًت ضش ااا لتًشااايتُااق ت

وراوبتلتوتالتي ٕاىتأ تتٕاو تياٌِ تال اتب  ٘ت اِهاو  تبو تONEPخ م تاكقبةتايل ت اؼ  ّتي  تأ تتٕو تماىتػا يت

تيٌِ تأخ  تخقي ترقإليل 1

نللا تأمهاقتأماق ت اِوغتحا تًي اقتيخاصت اٌاقتعلتااااٗت اهلا  تكلا ت كا اقب يت اِؼقكاقيت تخٕوميا لتماىتو   ةت

تراؤ تتنزيايت يق ا ت ض يها ترا أترؼ  ِا تهرارت الي  لتوها تياٌِ ت  ا  خلي لتو   ةت اةٕنصلت ت،ش لتٌا تحِهقلتوإن تأُا٘و

ٖق٘تمؼا و لتوأمباكتت222ملياو لتمامتأ ت ااِا ي  يتالتتصايتا ا تت122تتملياق تو مق ةت ال ومي تو اتا ترلوا اا تالا ملياو لتٌو

 اااا ت  تا ااا تأ ت اصاااٌِ تمااا يتفااا تؿااا ويتهرااارت ااالي  لتمااامتهياااق تال هقًةااا لتوأنهاااقتًصااالتتا ااآ  تمليهااا لتٌاااا تأمااا تهرااارت

لتًشاًتأمو ٘ت ا وا لتً ىتُق تبهاًت ا       تملِ٘و

  ؼخ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟإٌبئجخ اٌزاث  ...........................................................  اٌش٘زاء دٔجٟ

ًي قتيخصتر م  ت اٌقتعتف تاػق ت ُاهقالاتى  ضا  لت او الاتفا ت ا ائو تالارا قكيا تأوت ا ائو تالاُاصاقبي لتً ر اقت

تاد،لةا لتًشاااًتالاُاهااقالا يت اتاا تمحااىتآلا ترصاا بتر م اا تمرز ميتهااقلت ورا تكلاا ت ضةت ااق  ىتمؼقالاا ت اوثااقتّتُباايت ااا خ٘و

تِ لتوبلعتى  ض  تت تت ضصقبُ تكل هقتوكل تث نهقلتمنهق:ُ ت بّتأ تم يتف تبو  يت قر

 ااا تال وااارتت012لتُي ااااكتت،هااا ت ااِياااي ت ت² ت0210ملاااٗتأوالبت اواااا ٘تضقإاااكت تخ راااقشتراااىت ال بااايلتمةاااقحتهقتت بٌ 

اا ت و اايوت  قضاا  تفاا تاػااق ت ا اا  ٓ ت22. ض باامتويااقبَتكليااكت ن،لاا تفاا تبو ةلترااح ىتار ااق  ت تمليااو لتمااىتأراايتام ااق تمٓ 

تممت ضبقب ةت اوػهي تالاه ي ت اا    1

  ضلااٗت اٖااقتىتر قماا ت اٌحااصت ااِناا تالل رااقيترااؤوالبت اوااا ٘لت اااالتت ااتت ضصااقبُ تكليااكتمباا تيقتويااقبُهقتكلاا ت 

ااوتاو ثا تأرل او توو ثا ت تخهٌاايلتت422 ااح ىتبلا مقتح بتاكتت،هاا ت ااِياي ت ت ا تال وارت ض باامتوياقبَتكلياكت ن،لا لتٌو بٌ 

ت ت ظاااا تو اٌو ٓااااكتاد، لاااا تومصااااٍتت312لت اااااح ىت ر ااااق  تٌااااوت² ت1222.مةااااقحاكت مليااااو لتوتاااا تتخصيصااااكتإلم ااااق ت ااااَو

  ت، ل 1

اااّت ضصاااقً  توتِةاااي تىث هااا تكلااا ت ااا تحقواهاااقتأ تمبااارمجتاش اااقتث اااىتمبااا ثيتماااىتأرااايتتح  ااا تكِاااوبتمااامتمقإ ه اااقتًو ُو

ّتمةؼ ةتمح بة1   هو يلتو ن،ل ت ضةررتمةررتًو

  ِٟظزشبر خّبػ  ......................................................  ِظطفٝ اٌّزٛوً

 ضؼق حااقيت اتاا تألااق تاا هااقت خااوةتفاا ت ا ااّت ضاللااّتر  اا وقتر م اا ت اٌااقتعلتٔااق تااا يهقت  اااٌشق توت ااتت رقراا ت

1ت02.0كهكلتو ت،و  تت حظكتوثيِ ت اال ررلتًلتوروبتف توثيِ ت اال ررت ات تيوبَتكل هقتف ت ي تواةَو تنخؼ تػُ 

ت تً ةااؼ ةت اةااَو أكياا تتؤٓياا لتكلاا تأ توثيِاا ت اال راارتالتيوراا تً هااقلتكهاا مقتماحاا تتكااىتمهؼِاا ت ض ااق بملتاةااَو

تلااٖيت خاا لتًااقإٌ ةتو ضِواار تمالااق ضتماامتوثيِاا ت اال راارتو اتةااا تآلا تأوتتهاا  تأوتبلاا ت ت2.لااٖيتومةااؼ ةتمِاايت اةااَو
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ىت ض  وقترقاصيو ت ات توطمتبهقتيِاض  تأ تمصويت هو يتف توروبت خال٘تٓبررتف تم خيت ض يه لتمحىتاةهقتط توإ

ترظ 1

  إٌبئجخ اٌزاثؼخ ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ  ...........................................................  اٌش٘زاء دٔجٟ

اإللق ةلتًؤثهقالاتاكا  بتٌااًتى  ضا  لتما يتبلا ةتمةاقػ لت ضةاؼ ةتىو ا ت ضو ًِا ت ضب تيا تال  لا تالُاهاقالاتٌااًت

 احقمياااا تتخهاااا ت االاااا يتكلاااا تى  ضاااا  ت اتاااا تطاااا تتمااااىتراااار ت الِااااق  يتومااااىتطاااا نهقت الِااااق  ىتمحااااؽت ضهقُ اااا لت ضةااااؼ ةت

ٔقااااا ت تخظاااا   تأيظااااقتمااااىتراااار تأكظااااقتهقلت ٔقمااااتت او ٔقااااا ت تخظاااا   لت ضةااااؼ ةت احقاحاااا لتت،هاااا ت ااِيااااي تو اتاااا ت أكظااااقتهقت او

ترالاااٗت ضهؼِااا لتوكهااا تحااا يخهقتكنهاااقتأثهاااقالات لااا تملهاااقتكلااا ت نخظااا لتوب ًلاااتتكاااىتًٕااا ةتوراااوبت اااَو ٔقاااا تحقطااا ةتومُو ًقاو

ت ت ظاا تو اٌو ٓااكلت ضهق ُ ا تفاا ت اد،هاار لتو بتأنهااقتفاا تتصا ي ت اتهيئاا تكبااق ةتكاىتمهؼِاا تال  ااق بمتو ا ا تبهااقتام ااق ت اَو

تورقااق  تمحىتالتمالق ضتممتألتُقمو 1

  إٌبئت األٚي ٌزئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ  ................................................................  دمحم رِبع

 نخوار لتاخاو نيتأخاو تيت نخوارمر لتتميحرلا نمحرلا هللا مسبلتىرت ا ت  ت نخور لت اةاي ت تا  ت اةالؼ ت نخليا 

ت تخظو ت إ   1

لترٖااايت ضلحـاااقيت0202  ااا حو ت ااا تفااا تٌااااًت ض  خلااا تومحاااىتمهاااقُيت ضرز ميااا ت اتااا ت اااهل يتكلااا تتنزيلشاااقتفااا تهظاااو ت

تورٖيتآلامق٘ت ات تمح لشقتٓ  ل ترٖيتمٕومقتك1

الاتمهقُ ا تُاقمو ت ضقايا لتحيادتتٕاو ت ضهقُ اقيتف ت تخِيِ تأ ت إل تكىت ضرز مي تي  مقتضقتيحا تتفا ت ابرضاق تأثهاق

قلتث تيال ّت اهِقشتف تىمو ت ات تاشقتػقبمتتِن لتومحىتر لهقتىم  ىتملق1 تكقم تتاٖل تكىت اةيق قيتوهرٌر

ياٍتم  ا ترهِقلاهقتونةاقٌ تر يلاقتفا تأ تيٕاو ت وإىتمقتمه لت اةاي ت اا ت  لتفا تٌاا ت اهِاقشلتٌاوتٓياٍتمهاقُيتٓو

اىتحةاىت مصاقيتًقألٓيا ت هصايتا ا ت اشا يلتألمهاقتنةا مترواروللتوحتاصتٌا ت اهِقشتمح ا ت  لتألماكتكها مقتيٕاو تٌهاقْتٓ 

ٌاًتىمو ت ات تتِور لتر الاتماىتم ا وقت ضرز ميا تومهقُ ااكتب خايت ضٕاا ت ضةاررت ااالتيهلِا تراوثررةتكقبيا تو كايقبيا تٔايت

ٌااا ت ض اا وقتا اا تهراارتذاااٗتمااىتٌاااًتىماا لتر لنااصتأ تتأ اابوقلتاطااقً تا اا ت اهِقلااقيت اتاا تتااا تماامت ضااوؿٌر ت اااايىتملاا و ت

ٖقميقتهاقلتااااٗت ااةتحةا ت رتهقبماقتوحةا تتصاو مقتوحةا تام  ا إ قتالتتوطمت كابقػقتريتأ تٔيتمِؼ تتولارتبلهقيا تمٓ 

ًقاهِقشتٓحررتر  تومهكتمقتتح تتكىترقم ت ا وا تو تخٕوم لتوممتأمكتا  تاكت  تبقغتمبقل ترقال لي تب اٖيتأوتراآخ لت

تاالتأمكتي خيتف تاػق ت اهِقشت القبلتو اؼبيا 1

وماااقتأ  ااا تأ ت لاااررتااياااكتٌهاااقتٌ اااقتمِؼااااق لتذٓااا ت خاااوةت اوثاااقتّت اال رريااا ت اتااا تأيااابحتتح،ااا ت اا و ااا تو اتااا تنلا ااا ت

كل هقتف تٔيتم ق بلهقلتًاؤلتمِوار لتخقيا تى  ضا  ت اتا تتواِاىتوتخااق تالرا تأ تتٕاو تبهاقتأػا  يتمليها لتٓو اقتذٓا ت اةاي ت

ٔقاا ت ت اتا تتا ت الٕشقتااااٗتور اقبلا ت او ّت إيٌي ت ات تأخ ذتبهقتتص ي ت اتهيئا تو اؼاَ  يلتمحىتنل يتًو مصؼٌىت ضأو

لاالت يااباتااا يهقتوثيِاا تم رلياا لتًوثيِاا ت اال راارتأياابحتت  تخظاا   لتور تق اا ت اةااي ت القماايت تاا  ت اد،هاا ت نخلياا لتًو

هوااتت ال اايت اال راارلل ٖقتهاا ترااؤوالبت اوااا ٘تهاا تمااىتتمٕةاابقتوأ طااي تن اااويتكل هااقتُو ٔقابِلاا ت ا واااااٗتًٖاايترِلاا تتخاااق لت

ا اااا تأثهااااقالات اهِااااقشتكلاااا تأ ااااقستأ تتٕااااو تمااااىت اي اااار تومااااىت ا ةااااق لت ترقاد،هاااا ت ضٓ  ٖق اااا توالاُواااار  ت اااااالتٔااااق تيااااا  ٘و  ض

تورقت صوصتكه ت اِ و تمىتو بت وست ت،ش ت اي نصتوت ت اإٌررتأ تتٕو تٌهقْتمةقح تخظ  الا1
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تأيااا ترِلااا لتًاااهحىتمةاااال و لتًااالتي ٕاااىتأ تمظااامتم ااا وقتاالتفااا تًااابذ تٔاااق تٌهاااق تحااا٘و تأوتتاااور تأوتهراااًر ْتتةاااق٘إ

هقْتُو ك ت  اخهقتي تف توثيِ ت اال ررتو ات تتهاقُيتفا ت اد،ها ت اتا تم ا يتكل هاقت اةاي ت القمايتو اتا ت بلعت تخقاليلتٌو

ٔقاااا ت تخظااا   تو ن،لااا ت ت، اااق  لتوهااا تبلاااعت تخاااقاليت اظااا و   توالظااا  و ةتأحٖاااق لتوفااا تٌااااًت تخقاااا تتهلِااا تتظااا ت او

ت،ه تالا اخهقالا يتو ضةقػ تمل وً تا  تألتموؿٍتمل يتف تٌا ت ن،ق٘لتاااٗتالتب   تالووصتف تٌااًت اوثيِا لتًالاٗت

ىمااقٓىت ن اااق ةتتاا ت ااصااو تتكل هااقلتًاالتي ٕااىلتوخصويااقتفاا ت ض ااق بمت إباار ت ال اايتبو تأٌاا ت اوثااقتّت اتاا تتلا اا تفاا ت

ملتر لنصتالتي ٕههقتت قو تٌاًت ااصويٌقي1ذاٗتوه ت ض تلٕي تو ضُو

ت ضااقالاترؤمااكتالتيوراا تتتباامتاشااا ت ت اةااي ت ترباارلتحاا٘و ااوتمااقتذٓااً   ت،قماا تآلاخاا ت اااالتأ  اا تأ تألااررتاايااكتبج،قااا لتٌو

تأ تٌااًتموقاؼاقي تٌاا تم ا وقتم ا اا ترقماياق لتوكها مقتماحا تتكاىت  ض  وقتوأ ت ت، قك ته تمىتياتبلاكلتٌايتأُا٘و

ٔؤياااتتُق ااا تأوت اا   ميااا لترااايت ضاااقالاتًاااهحىتالتماحااا تتكاااىتم ااا وقت ضباااقب ةت اوػهيااا تاااا رؽت ىحياااقالاترقضاااقالات اصاااقترتال ااا  ت

اا تأما تتتا ت تخةا تًياكتمهاات ألاش لتً ا ةت ض ا وقت اه تت2ماح تتكىتتو ل ت ا بٕ تواكقبةت اشيٖلي تماقتملؼايتُاوةلتٌو

ٔقماااتت اب  يااا تماااىت اااي لترلِاااقستتو هااا تذااااٗتl’ONEPألاااش لتوأماااقتش صااايقتمااااقبمتااااكتخؼاااوةتخؼاااوةلتٌاااا تم ااا وقتت.و لت

اق ت ااا خيترقااوةايّتملهاقتومامت اةالؼ ت نخليا تو خا تاِاقالاتمامتمق ت  اتتٌهقْتبلعت ال ةقيتىخررةتف تبلعتىحياقالالتٔو

ٔق تمهات هقْت نخقط تو الِقالا يت ات تتا تف تاػق ت ضاقبل 1ت2. ابقلقت تأيق لتٌو

ٖقاليتٓحرارةترا  لتً ٌايتبلاعتىحياق تياصايتو تخ  تلتت تتملقت، تم  وك تماىتىحياقالالتوالتمهٕا تأ تٌهاقْتالا

لتوإاااىت ن،لااا تياااا خيلتواااا  ترقآلاياااقيلتٓو حاااق٘تتِو ااا ت اااا رؽتىخرااارةتماااىتراااق ت ت مِؼاااققت ضاااقالاتأوتهراااًر  ضو ػهاااو تحااا٘و

ااِو ااا ت اصااااي لتومحاااىترااا و تمبقاوااا تنلااا يت ال ليااا تت001تق هوماااتتا ااا تأ ااا  ْتحيااادتتااا تتويرااارتىمقر ااا تىو ااا ترؤمقر ااا ت

ترااؤ تااا  تٌهااقْتتتباامتراايترااقالٕ تحواهااقت ت،شااق ت ااِناا ترِةاا ت اال راارتا اا تخلياا تخؼااوةترخؼااوةلتواااااٗتالتي ٕااىت ا ِاا٘و

لت  ااتبملتًقضقالاتمقبةتحيو  توكه تك لي ت تخٌا تورا مقتم اقٔيتٓبرارةترا  لتمالاقػىتملشاقتوماٌقكايتملشاقتوم ا تاشاقت تخلا٘و

ٖقاليتممت ا ٓ  تا  تهررتذاٗلتأمقتأتٖل ترٖيتو ُلي تورٖيتموطوك ي تور و تما ي  يلتًؤماقتأكاقميتٌاا تٓ قتأ تٌهقْتال

ٔق 1 ت ضوطوقتمِؼ تمِؼ لتوإىتو تخ  تلتت تتاكقبةت اابليؽتٓ قت

ااا تمااىترااق تتبااقب٘ت ضللوماا لتو اِةاا تي حاا ترٖاايتمااىتأ  بتتتتتت ٌاااًتارقرااقيتكلاا تمااقتتٌظاايترااكت اةااي ت ترباارللتٌو

ألاااوق٘تمِاااو تبهاااقتاااايلتاتةااا بمتىلاااوق٘توااٌاااقبلتتالا اٌةاااق لتًشهاااقْتاِاااقالا يتيوميااا توفااا ت ضيااا   لتوأٓثااارتماااىتٌاااا لتٌهاااقْ

تت ها تىخؼاق تماقتأمٕاىتربلا  ْتىماىتفا تاػاق ت ا ت ض يها توطايِشقلتٓ اقتمحاق٘و ا كقذت ضاو ػهر تًاقت، يمتمللا تػبيلا تأُ 

ت اةررتو ت،وال لتٓ قتأ ت ضو ػهر تياٌقكلو تب ٖيتاي قبيتممتٌاًت ال لي 1

تأ تماااىترااار تىماااو ت اتااا ت ُاااق تبهاااقت ن،لااا ت ت، اااق  تفااا تاػاااق ت ااوةااايّتمااامتٔااايت ضٕوماااقيلتٌاااوتأمهاااقت اااقٌ هقتوأماااقتأُااا٘و

رقكابق  يتمِ  ةتواالتًقااٌقيييت ا ُيِ تو ض ُِ تف ت ت،قم ت ااِن لتو ؤكؼيتمحللتًصقح ت ا ٓ  تُ  ترؤ تك لي ت

ااويتكلاا تأ ضت او ُاامتتباار تأ ت ال ل تأٓثاارتمااىتثلثاا تأيااق لتوإااىتبلاا ت اُو تأٓثاارتمااىتذاااٗلت تخٌاا تاااىتتةاااوَ  ياا ت تةاااوَ 

واااااٗتمِااو تراا و تمٕااا ت ا    ااقيتومٕااا ت ض  ُباا لتوبهاااًت ضهق ااب تأورااكت ااحياا تو ااِاا ي تاإلخااوةتوىخااو يت ااِهياار ت

 و ااِهيقيت ضهٕبر تكل تٌا ت ال يتوبةش و تكل تتلبي تٌا ت ضؼل 1

ت
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 رئ١ض اٌّدٍض اٌدّبػٟ   ...................................................  اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

ت ضليااق  ىلتو اةااي تك اا تًااو لتألااق تا اا ت ٓ  ٌااقيت اتاا تتلواارضتذاااٗلتما نااصتاااوتٔااق ترو االهقتتح ِيااّتًااقتعتيٌااَو

ٔقاهٌِاقيت ربق  ا تو ت ا مقيتى ق ااي تال او ػهر لتًالتي ٕاىت تخاا يدتكاىت اٌاقتعتوتاا تيااا ت ااولا تكلا ت ال يا تمااىت

ٔقنلاا   ت اااو بت تخااق٘تر   وكاا تمااىتىحيااقالاتٓاا   ت إااا  ةلتب  تٓةاا ي  توب  تأُااقلتأوت نلاا   ت ضااقالات ت اا مقيتى ق ااي ت

تًقال ي تمىتىحيقالاتمق  اتتتةال يت اصشق  ج1

ااا ت تخقرياااقيت اظااا و   تال اااو ػهر لتً ااا تماااىتىواو اااقيلتمحاااىتًلااالت التي ٕهنااا ت تخااا يدتكاااىت اٌاااقتعتوأماااقتاااا تأًو

ٔقُاهاقالاتى  ضا  تمامتأ ت اةاي ة ا  الاتبمبا تألاق يتتنةاحظ تتحِيّت اٌقتعلتٓو قتالحـا تًشاًتىمو تٔلشقتاربق   لت  اٌا

تمليو 1تت012ًِؽتا  تُؼلار لتاالتأ تٌهقْتُؼلاق ت ت

ًٌاايتاػااق ت ااٌااقوضتماامتيااقح ت ضلٕاار لتتاا تالاتٌااقَتكلاا تبًاامت اتةااايّتكلاا تأ تيٕااو ت ابااق  تكلاا تبًلااقيلتومه ااات

ت ض ق بملتوأٌ شقتم  وقت ضبقب ةتف تم ق٘ت ا ئو تالارا قكي ت االتمق  ٘تكقاِق1

ت  اااااااٗتػااااا  ت ااااائ ٘تحااااا٘و ابهااااا لتًشاااااوتيٕاااااو ترقاؼ  ِااااا ت ااقايااااا :تم اااااق٘ت ا ااااائو تالارا قكيااااا :ت ُاهاااااقالاتى  ضااااا  لتٓو

تو ا  و ت ض تبؼ تب   الات الِق  ي1 ت تخَِو

ماااامتأ تمةااااؼ ةتت–ٌهااااقْتأيظااااقتم ااااق٘ت ا اااائو تالاُاصااااقبي ت ضاااا تبؽترؤ ااااو َت اِاااا  لتومااااىتراااار تمةااااقػ تالاُاهااااقالات

ٔقماايت اصاالحي تم   االت-الاُاهاقالاتتوه هااقتكااىتم  وكاا تمااىت اتةااقإالي ٔقااا ت تخظاا   لت هاا تأ تاهااقت  ت ت،شاا ت ضلهيا توهاا ت او

تكامهااقت ُاهااقالاتأ ضتمليهاا لتومااقتهاا ت ٔقالاتحاا٘و رااقا روقتا اا تتصاا ي ت اتهيئاا لتاالتأمهااقتومااىتأراايتتحاااتتىماا تم   اايترااق  ت ا اا 

 ت ض اااا وقت ضاااا  بتوطاااليتهقلتٓ ااااقتأ ت اةاااالؼقيت اويااااي تاااااىتتئلااا تكلاااا تٌاااااًت الِااااق  يتاالتبلاااا ت لاااق ةت او لااااخ تاهوكياااا

ررتالاكا ااقبتا اا  الات ااقترقاٌلايتومحااىتآلا تفاا تم حلاا تتااًو تكل هااقلتوذاااٗتمااقتمِااو ترااكتفا ت ضو ًِاا ت ضب تياا لت اتاا تتاا تام قٌ  ام اقً 

ايتالاُاهاقالا يتىخا  تت032ٌاًتى  ض  1تًشهقْت كا قبت مليو تم يوبتأل و َت اِا  تفا ت ماـاق تتةاو  تٌااًتى  ضا  لتٔو

تقٓنهق1ت تت لق ةتا  تأم

ألااق ت خااوةتاإلٓ  ٌااقيتلتًلااوالتىحٖااق ت اِظااقتي تو  تٌااققتمٌِااقيت ضااوؿٌر تو اظاا  ب تكلاا ت اِي اا ت ضظااقً ت هاا ت

ٖق ت اٌقتعتمليق توتRAMED هو يتو اا قبةتف تت1أنهقتُق ةتمىت تمليو 1ت022و اا قبةتف ت مخ  غتم  وك ت ت، قكقيتا

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ:

تك ضت تذاٗ تبل  ت ا ت   ت ضاللِ  اةي  ت اهِؼ  ت اٌقتعترتمِ   تر م   تم  وق تكل  تو ضصقبُ  قا     

 رقألهلبي ت ضؼلِ تالةقبةتأكظقالات ن،ل ت تخقط  ى1الاصو تتًا تت ضصقبُ تت0202ااِ ي لتر   ت اةه ت ضقاي ت 
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 ِمزر اٌّدٍض اٌدّبػٟ

 00/9103 ػذد
 ثزِدخ اٌفبئغ اٌزمذ٠زٞ اٌذراطخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ

 .0202ثزطُ اٌظٕخ اٌّب١ٌخ  

لتوخااال٘ت ت،لةااا ت اللهيااا ت02.2القبيااا تا اااش تأٓااااور ت ن،لااا ت ت، اااق  تض يهااا تتق وب ماااتت ن،ا ااامترقاااا و ةت تا 

 02.21أٓاور تت42 ضهلِ ةتراق   تت ا  بل 

الهِؼ ت ضاللِ تت ضاللّترقت، قكقيلتوبل تب    ت ن،ل تت4..-3.ُ  تتوتؼبيِقتضِاظيقيت اِقمو ت ااهـي  تتتتتتت

وبل ت اد،والات   تك لي تتل0202قا     تو ضصقبُ تكل تم  وقتر م  ت اٌقتعت ااِ ي لتر   ت اةه ت ضقاي تر

تك لي ت ااصو تتكل تمقتيل :تأ ٌ ي ااصو تت اللن لتحيدت

 11111111111111111111111111111111111:أكظقالا1 1111111101.ك بتىكظقالات تخقط  اااىت 

 أيو ي1ت11.1111111111101. ضلبرتكنهقت:11111111111111111111111111111111تك بتىيو ي 

 1111111111: تكظو تٌو ت اةقبة:ت2.ك بتىكظقالات ضو ًِر

 ِظطفٝ اٌشبؽز دمحم أمهرسي اطّبػ١ً اٌسز٠زٞ

 اثزا١ُ٘ اٌفم١ز فٕبْرش١ذ  دمحم رِبع

 ػجذ اٌزز١ُ وشٛي أرث١ترش١ذ  زظٓ ثٛػٍٛشٟ

 ػّز طّر هللا األ١ِٓ ٔد١ت طؼ١ذ ثىز٠ُ

 ٌال اٌفؼخ اٌز١دبٟٔ ز١ّذ خؼفز اٌش٘زاء دٔجٟ

 ٔد١ت ثٕذار اطّبء إٌبط١فٟ
 

 ػّز فٛسٞ اٌش٘زاء رزّْٛ
 

 ت يلت تربرلتلتت(تأكظقالاتٌو ت اةقبة:21 ا ت ك بتىكظقالات ا  ًظر :1111111111 مصؼٌىت ضأو

 1لت لقبت      و ت ت يقػيتل ت حةق ت تضر تل

 تالتأح 1ك بتىكظقالات ض اهلر تكىت ااصو ت:ت

 ٍٟــزر ِب ٠ــ٠م

تتق وب متت تض يه  ت ضؼلِ ريقبَت ن،ل ت ت، ق   تأتقألهلبي  ت ن،ل كظقالةقبة تمِ  تت تخقط  ىتالا كل 

تٓ قتيل :0202قا     تو ضصقبُ تكل تر م  ت اٌقتعت ااِ ي لتر   ت اةه ت ضقاي ترت اهِؼ ت ضاللِ 
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  0202اٌفبئغ اٌزمذ٠زٞ  ٌٍظٕخ اٌّب١ٌخ  ثزِدخ
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 ِالزظبد االػزّبد اٌّزطٛد اٌّشزٚع

                  

 ـــ 946,84 438 الزٕبء آ١ٌخ ٌٍٕظبفخ 11 20 10 10 10 04

                  

04 10 40 40 10 12 
 ACL 5163رلُ  اٌمزع طذاد أطً اٌذ٠ٓ : 

MAD ؽزف ص د ج ِٓ إٌّّٛذ   
 ِدّٛع أطً اٌذ٠ٓ: 317,27 358 1

04 10 40 40 10 15 
  ACLرلُ  اٌمزع طذاد أطً اٌذ٠ٓ : 

4233MAD ؽزف ص د ج ِٓ إٌّّٛذ   
312 447,97 

2 011 542,27 

04 10 40 40 10 16 
 ACRرلُ  طذاد أطً اٌذ٠ٓ : اٌمزع 

005641 MADؽزف ص د ج ِٓ إٌّّٛذ 
174 631,48 

04 10 40 40 10 17 
 ACRرلُ  طذاد أطً اٌذ٠ٓ : اٌمزع 

005639 MAD ؽزف ص د ج ِٓ إٌّّٛذ   
56 721,73 

04 10 40 40 10 18 
 ACR 005639رلُ  طذاد أطً اٌذ٠ٓ : اٌمزع

MAD ؽزف ص د ج ِٓ إٌّّٛذ  
109 423,82 

 000,00 000 1 الزٕبء األراػٟ   11 10 20 20 20 04
ِدبي اٌشإْٚ  )

 ( االخزّبػ١خ

 ـــ 000,00 140 اٌسمٛق ٚ اٌزطَٛ اٌّزرجطخ ثشزاء اٌؼمبراد 12 10 20 20 20 04

 000,00 000 1 ٔمؾ اٌّبء اٌؼِّٟٛ  11 20 20 20 30 04
اٌزثؾ ثبٌّبء اٌظبٌر )

 (ٌٍشزة

 ـــ 000,00 300 رز١ُِ األطٛار 32 10 70 70 20 04

 000,00 300 1 الزٕبء األراػٟ  11 10 30 30 40 04
ِدبي اٌشإْٚ   )

 (االلزظبد٠خ

 ـــ 000,00 60 اٌسمٛق ٚ اٌزطَٛ اٌّزرجطخ ثشزاء اٌؼمبراد 13 10 30 30 40 04

 ـــ 000,00 20 دفؼبد ٌفبئذح ِدّٛػخ اٌدّبػبد اٌززاث١خ 21 20 30 30 50 04

 6 270 489,11 

         

يمت ت  ت ن،ل          ٔقت ت ن،ل تتُو يمتت تتُو
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 ثزل١خ اٌٛالء ٚاإلخالص ِزفٛػخ

 ئٌـــــٝ

 ِٛالٔب خالٌخ اٌٍّه دمحم اٌظبدص ٔظزٖ هللا
 

بمىاشيت الذهرى الصى مت للمص رة الخظراء ا ظـرة، يبمىاشيت عي  الاشخلالٌ ا جي  يبمىاشييت          

، أحعيييييرؾ ويييييا مييييي الي بصيييييـ ي ملئ صيييييا للمجليييييض 2019اخخخيييييام أظيييييؼاٌ الييييي يملة العا ويييييت لعيييييهر أهخييييي بر 

ـه الجميييا     وىيييت جاملي اهيييذ، أويييالت عيييً هـكيييلي، يهيابيييت عيييً واؿيييت أعظييياء ا جليييض الجميييا   يمييي ظ

يأعيي ان الجماعييت يشيياهىت ا  وىييت طجليي م ارييع ملييامىم العييار  بيياء بيويي ق معيياعر اليي الء يإلاخييالص 

يال ؿييياء، معيييرب ن عيييً ججىييي ها الييي ائم ييك ؿىيييا يملائىيييم للييي ؿام عيييً ال خييي ة الترابييييت يشييييا ة ا ملىيييت 

 ا ؼربيت العرمـت .

خـظىييم ي وييا ميي الي بمييا خـيي  بييه الييذهر الحىيييم، ي أكيير عيييىىم بيي ر  عهيي هم ا حييي          

مي الي الحصييً، يظي  أ ملهييم بعيليلىم الصييعي  ا يي رع ملظيي  يبييياي  أشيرجىم العل مييت العييرمـت 

 يظعيىم ال ف ، اهه وعم ا  رع يوعم الىص ر.

 ه.يالصالم علع ا لام العار  باء يملخمخه حعارع يبرواج

ت2012أوزٛثز   30ززر ثزبرٚدأذ  فٟ:                                                                          
 

 خ وم ألاعخا  العرمـت

 ملئ ض ا جلض الجما   لخاملي اهذ

 اشماعيل الحرمري 


