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 2019:اطخثىائٕت دَرة

 الفزٔذةالجلظت  :علىٕتجلظت 

 

 

 

 20) هــ 341.قمؼـــا   02ادق بتاقفـــ  ـــــــــــــــــــــــــــالظ 1.11.1.م ــــــــتؼيات الظهير الشـيف  ق ـقــــــقا ملــــبيــــــت

، اجتمـــمل اسجلـــا الجمـــا   بالجماعـــاتاملتعلـــ   41.3..( بتنفيـــل القـــاتو  التنظي ـــ  ق ـــم 02.1يوليـــو  

املنعقــد   الفيفــد ، ا خــ ا الجل ــت العلنيــت  02.2 الاســتاناةيت دجن ــرملدينــت تاقاداتــ  طــ  لؿــاق الــداق  

ـــــال  ، علــــ 02.2 دجن ــــر 00الجمعــــت يــــو   الاجتماعــــات بـماعـــــت ( م ــــاق  بقاعــــت 0:22.) اعت الخام ــــتـــ

عبـد الببيـر الشـي   ال يد ا  ،ما  ـــــتح  قةاست ال يد لسماعيل الحيفيي قةيا اسجلا الج تاقادات ،

 1  اال اد  أعؼاق اسجلا الجما   ،الثالثت قةيا  اةد امللحقت إلاداقفت

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

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

  02...................................:  عــــدد األعضاء الحــــــــاضــرٌـــــن 
 ٌَم الظادة :

 الصفة العضو اسم الصفة اسم العضو
 مستشار جماعً عمر فوزي رئٌس المجلس الجماعً الحرٌرياسماعٌل 

 مستشار جماعً مصطفى الشاطر النائب األول للرئٌس دمحم رماش

 مستشار جماعً. ابراهٌم الفمٌر النائب الثانً  للرئٌس حسن بوعلوشً

 مستشار جماعً. عبد الحفٌظ اٌت الرامً النائب الثالث للرئٌس سعٌد بكرٌم

 مستشار جماعً. عبد الرحٌم كشول النائبة الرابعة للرئٌس الزهراء ذنبً

 مستشار جماعً. عمر سمح هللا النائبة الخامسة للرئٌس اسماء الناصفً

 مستشارة جماعٌة. لال الفضة التجانً النائبة السادسة للرئٌس الزهراء رحمون

 مستشار جماعً. عبد المادر هرماس النائب السابع للرئٌس دمحم أمهرسً

 مستشار جماعً نجٌب األمٌن  كاتب المجلس رشٌد فنان

 مستشار جماعً. حمٌد جعفر نائب كاتب المجلس رشٌد أربٌب

 اءعضأ 25............................................... 7عذد األعضاء المخغٕبٕه بعذر. 

 ٌَم الظادة:

 

 

  أعضاء. 20 ............................................. 7عذد األعضاء المخغٕبٕه بذَن عذر 
 

 

 

 

 

 الصفة اسم العضو
 مستشار جماعً. نجٌب بندار

 مستشار جماعً. الحبٌب اشهبون

 مستشارة جماعٌة. عـــائشة الـزٌناتً

 الصفة اسم العضو الصفة اسم العضو
 مستشارة جماعٌة. سعاد أرٌب مستشار جماعً عبد الحك ٌسري 

 مستشار جماعً به دمحم المعتصم جماعً. مستشار عبد المجٌد الدماغ

 مستشار جماعً نورالدٌن صادق مستشار جماعً. دمحم لمٌن

 مستشار جماعً جمال بوراس مستشارة جماعٌة. زٌنب الخٌاطً

 مستشار جماعً. دمحم احسان مستشار جماعً. مصطفى المتوكل
 مستشار جماعً الطاهر مودفار مستشار جماعً. دمحم جبري

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة
 إللٌم تارودانت

 تارودانت جماعة
 
 محضز مذاَالث المجلض الجماعٓ لمذٔىت حارَداوج 

 2019  االطخثىائٕت دجىبزفٓ إطار الذَرة 

 2012 دجىبز 22الجمعت  : المىعقذة بخارٔخ الفزٔذةالجلظت 
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 :مما حضز أشغال ٌذي الجلظت َبصفت اطخشارٔت مل مه الظادة

  مديي املظالح الجماعيت :   توق الدين الوقغ 

 ا الثقافيت ا اليفاػيت1 الاجتماعيت ألانشـت مظلحتقةيا :    عبد املنعم املناتـي 

  البيئت1التعمير ا مظلحت  عن :    بوجمعت الهما 

ميحبـــا بال ـــاد  ألاعؼـــاق ااالحؼـــوق ســـاليا لهـــم تلبيـــت الـــدعو ، لمـــا افتـــتل ال ـــيد الـــيةيا أســـ اا الجل ـــت 

طـ  افـا  جـدا اال ـيد مـو ي  ميشـو  توفيـ  تقد  بالتعا ي لكل من ال يد ابياهيم الفقير ط  افا  االدته، ال ـيد

)الجل ــــت  02.2عبـــد ش ىشـــيف طــــ  افـــا  أختـــه، ىعــــد الـــد عـــيغ تقــــف جـــداا أعمـــاا الــــداق  الاســـتاناةيت دجن ـــر 

 :الفيفد ( لما يل 

   بجماعت حارَداوج. ( مظاء بقاعت  االجخماعاث 0:22.)الخامظت علّ الظاعت  .202 دجىبز 00الجمعت : الفزٔذةالجلظت 

اتفا يت من أجل لتــا  مشـياع تيهيـل الباعـت املتــولي  بمدينـت مشياع ملح  اد ت عل  الدقاست ااملظ 21

 .تاقادات  ط  لؿاق ال رتامج ألافقي للمبادق  الوؿنيت للتنميت البشيفت

 الدقاست ااملظاد ت عل  ا تناق أقاض   لفاةد  الجماعت1 01

قغ مـــن أجـــل   ـــوفت أقغ مقابـــل أالبـــي طـــ  املعااػـــت بـــي  جماعـــت تاقاداتـــ  امنداايـــت أمـــ   الدالـــت  41

 اػعيت ألام   امل ت لت من ؿيف الجماعت1

املظــــاد ت علــــ  مشــــياع اتفا يــــت ســــيالت بــــي  جماعــــت تاقاداتــــ  االو الــــت الوؿنيــــت سحاقاــــت الدقاســــت ا  31

 1ألاميت من أجل اػمل اتنفيل مخـف جما   سحو ألاميت
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احفاقٕت مه أجل إوجاس مشزَع ملحق الذراطت َالمصادقت علّ  :ّـالىقطت األَل

مشزَع حإٌٔل الباعت المخجُلٕه بمذٔىت حارَداوج فٓ إطار البزوامج 

 .األفقٓ للمبادرة الُطىٕت للخىمٕت البشزٔت

طــ  م ـــذهل هـــلا النقــــت أســـاق ال ــيد الـــيةيا لنـــ  أ  جميـــمل امل تشـــاقفن  ــد توطـــلوا بملحـــ  الاتفا يـــت، امـــمل الـــد 

لحــــ ، فمعلــــو  أ  الاتفا يــــت ألاطــــليت ســــب  امــــيت طــــ  داق  ســــابقت مــــمل جمعيــــت الباعــــت اجــــع اػــــعهم طــــ  ســــيا  هــــلا امل

املتــــولي  ااملبـــادق  الوؿنيــــت للتنميـــت البشـــيفت ااسجلــــا الجمـــا  ، اتظـــيا لعــــد  لفايـــت املبلـــ  اسخظــــع لهـــلا املشــــياع 

ا القيــا  بتقــدييات تقيفبيــت )ســو  املعــديات(، خاطــت اأتــه مشــياع مهــم يــدخل طــ  إلاؿــاق  الاجتمــا  ، فقــد اقتــيف اسجلــ

مليــــو  ســــنتيم، لمــــا عقــــد جل ــــات طــــ  هــــلا إلاؿــــاق مــــمل ال ــــيد الكاتــــع العــــا  اممثــــل الجمعيــــت الــــلا تظــــاق   12 ــــدقت  

ألاا ـــاف، االأـــ  أفؼـــ  لنـــ  ػـــياق  لخـــياي هـــلا املشـــياع لنـــ  حيـــي الوجـــود طـــ  أ ـــي  ا ـــ  ممبـــن لكـــي يـــتم تيهيـــل الباعـــت 

  ا تمواجيا ستتم عل  غياقا ل امت أسوا  أخيف1الجاةلي ، اط  تفا الو   سيبو  سو 

 (01ا 3ا 3لما أاضح ال يد اليةيا لن  أ  الاتفا يت ألاطليت بقي  بدا    يير ممل  عديل ث ث مواد )املاد  

 (ســـنوات، اأطـــبح  طـــ  24، طـــ  الاتفا يـــت ألاطـــليت  اتـــ  املـــد  محـــدد  طـــ  ثـــ ث )املـــاد  الثالثـــت: مـــد  الاتفا يـــت

 ( لكي يبو  هنا  توع من الاستقياق211ات )امللح  خما سنو 

  الاتفا يــت ألاطــليت لــم تتؼــمن الاللــيا  املــان  للجماعــت، اطــ  امللحــ  تمــ  املــاد  الياىعــت: الشــي اق اامل ــاهمي ،

دقهم لن  جاتع الالليا  ال اب  "توفير الوعاق العقاقي"، االد  سـتبماا  1221222لػافت الالليا  املان  اهو 

 1أس اا ال و  

 طـــــ  ال ـــــاب   اتـــــ  الجمعيـــــت مـــــن ســـــيتون    ـــــيير املشـــــياع، ا   أطـــــبح  املـــــاد  ال ـــــاىعت:   ـــــيير املشـــــياع ،

 الجماعت ه  من سيتون  هلا املهمت1

لا  هــــلا امل ــــود  تتؼــــمن ثــــ ث مــــواد معدلــــت، مــــمل حــــلف "تظــــاق  ألاا ــــاف" الأــــ    ع  ــــت لهــــا  هــــلا الاتفا يــــت، 

الهــا احــدها الحــ  طــ  عقــد الاتفا يــت، فــاةقغ    طــ  ملبيــت الجماعــت الهــا حــ  فالجماعــت هــ  الأــ  اللــرت مــن ألاحبــا  

 التظيف فيها1

لمـــــا تــــــع إلاســـــاق  طـــــ  التمهيـــــد لنـــــ  محؼـــــي الاجتمـــــاع الـــــلي عقـــــد بمقـــــي العمالـــــت بحؼـــــوق ال ـــــيد الكاتـــــع العـــــا  

 االجمعيت الللد تاظي ألاا اف1

 الىائبت الزابعت لزئٕض المجلض الجماعٓ  ............................................................ الشٌزاء دوبٓ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب، ال يد اليةيا، ال يد ممثـل ال ـلـت اسحليـت، إلاخـوا  األاخـوات امل تشـاقفن ا

 امل تشاقات، ال اد  أؿي اموظفي الجماعت، الحؼوق البيفم1

فيمـــا يخـــع هـــلا النقــــت ف ـــيالي إلاخـــو  بالعقـــد  البياةيـــت امل رمـــت مـــمل ألاحبـــا  االخاطـــت  هـــلا العقـــاق، فمـــد  

 بنا لن  تحوفل مد  الاتفا يت من ث ث سنوات لن  خما سنوات1 اات غير  ابلت للتـديد، اهو ما حد  سنو البياق ه  س
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اسؤان  هو هل هنا  ػماتات بي  يـدد املعنيي  باةمي هلا العقد  ىعد نهايذها أ  سـنقمل طـ  املشـكل الـلي ااجهنـا 

خظوطــا اأ  مــد  العقــد  ســاقف  علــ  نهايذهــا الــم يتبقــ  طــ  لقاةنــا  هــم بمقــي العمالــت حــي  قفؼــوا التفوفــ  أا املعااػــت 

 منها ل  ث ث سنوات1

 رئٕض المجلض الجماعٓ  .....................................................اطماعٕل الحزٔزْ

بالعود  لن  الاتفا يت ألاطليت لبناق هلا املشياع،  ا  اسجلا الجما   مـن سـيوفي الوعـاق العقـاقي، أي أ  يبـو  

تـد أي عقاق ط  ملبيت الجماعت فيغلع ألاقاض   ط  ملبيت ألاحبا ، العقاق ملبيت خاطت بالجماعت، البن ممل ألاس  لم 

لـــلا ا ـــمل الاختيـــاق علـــ  الوعـــاق العقـــاقي املتواجـــد باملعـــديات، لمـــا أ  ال ـــيد الكاتـــع العـــا  ال ـــاب  اتظـــل بالنـــاظي العـــا  

وا امل ــاؿي الأــ   ــيا حــ بالياــاؾ اأخ ــرا بيتنــا بظــدد لتـــا  مشــياع بنــاق ســو  تمــوات  اأ  الجماعــت ســتقت   ألاقغ، ا 

م ـــي  البــياق لميحلــت أانــ  اوعــد الشــياع طــ  لتـــا  املشــياع تمــي  بإتبــاعيمبــن اتباعهــا لت ــي مل هــلا العمليــت، فن ــحه 

 للميحلت الثاتيت اه  م ـي  الا تناق اهو ما  منا به1

مليـت الا تنـاق  بـل  ـي مل علتلجهـات املعنيـت لاملشياع االحمد هلل أخل م اقا ال حيل، مـا يلممنـا    هـو مياسـلت 

اتذهاق الث ث سنوات املتبقيت من العقد ، الاا قجعتم لن  الاتفا يت ستـدا  "111 طـ  اتتظـاق الت ـوفت النهاةيـت با  تنـاق أا 

 سا  هو ال و 1ة يهمنا با يحلت اتتقاليت، ممل العلم أ    اجود لؼماتات، البن مااملاملعااػت" عل  أسا  أ  هلا 

 مظخشار جماعٓ  ................................................................ حمٕذ جعفز

ميحرلا نمحرلا هللا مسب، للتوػـــيل فالؼـــماتات هـــ  القـــاتو ، فمادامـــ  الجماعـــت تـــؤدي الوجبـــات البياةيـــت فـــ  

فهنـا  أخـخاض "القي ـاقفات علـ  الـد مـا ا ـمل  بالـد الي  املتواجـد " بيمبن ةي أحد أ  ييغمها عل  إلافـيا،، االـدليل 

لـرف املبلـري أخــاق لعـد  أداق الواجبـات البياةيـت أا لحـداث   ييـرات علـ  سنت، مـا عـدف لاا ا  42يبلرا  منل أ فد من 

أا فســـل العقـــد  البياةيـــت، أمـــا لاا بقـــي  بـــاافيا،امللـــد املبلـــرف ففـــي هـــلا الحالـــت يمبـــن لنظـــاق  ألاا ـــاف أ  تيفـــمل دعـــوف 

 سنت1 22.ال و  ااقي  الجماعت تؤدي اللياماتها البياةيت فمن املمبن أ  تبلري ملد  

 الىائبت الزابعت لزئٕض المجلض الجماعٓ  ............................................................ ٌزاء دوبٓالش

فيمــا يخــع البــياق الــلي تتحــدث عنــه هــو البــياق ال ــنوي األاقغ ف حيــت، فهنــا  فــي  بــي  البــياق الشــهيي الــلي 

تحدث عنه ال يد حميد جعفي االلي قغم اتذهاق العقد  ي تمي املبلري بيداق الواجبات البياةيت لما هو الحـاا بالس ـبت 

، أما تحن فنتحدث عن البياق ال نوي، فلو أتنا غيرتا البـياق ال ـنوي بـالبياق الشـهيي "لقي اقفتالي  املتواجد  "باللد 

الــلي تـــؤدي "الخياجــات "  ــوفت الوػـــعيت، لمــا هــو الحــاا بالس ــبت لعقــاق  اا يــت فلــن تــتمبن مــن لخياجنــا مــا عــدبا تف

الشهيفت ، أما البياق ال نوي ف ير  ابل للتـديد، فبالتان  لاا تمبنا ط  هلا امللحـ  مـن أ  تبـدا البـياق  ااجباته البياةيت

ال ــنوي بــالبياق الشــهيي اتحــدد ســومته البياةيــت،   مــانمل طــ  لخــياي املشــياع لنــ  حيــي الوجــود البــن مــمل اسحافظــت علــ  

هـم دا  اجـود ػـماتات  افيـت، لـللد أ لـرمل طـ  امللحـ  أ  ن يـر دق  1221222  يمبن أ  تؼمل مبلـ  املاا العا  للجماعت، ف

 من البياق ال نوي لن  البياق الشهيي لؼما  اجود هلا ال و 1
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ياســــلت الأــــ  اليهــــا ال ــــيد الــــيةيا ااملتعلقــــت بمياســــلت الجهــــات املعنيــــت للموافقــــت علــــ  اســــيحيل إلاخــــو  علــــ  امل

الــــت أثنــــاق تحيفــــي محؼــــي حــــوا تخلينــــا عــــن املشــــياع لظــــالح املعااػــــت، اأتــــا خخظــــيا حؼــــيت اللقــــاق الــــلي عقــــد بالعم

ألاا اف الأ  ستتكل  بت ييرا، حيي أؿلعنا ال يد الكاتع العا  عل  مياسلت ال يد ا فـي ألاا ـاف االشـؤا  إلاسـ ميت 

البيــمل، لــللد يـــع أ  تحظــل علــ  ػــماتات الــو عــن ؿيفــ  تحوفــل البــياق ال ــنوي  الــلي قفــؽ فيهــا  ــل مــن املعااػــت ا

 سنوات ليا مب با للجماعت اليا حفاظا عل  املاا العا 1 4دقهم ط  مد   1221222بياق الشهيي، فظيف مبل  لل

 رئٕض المجلض الجماعٓ  .....................................................اطماعٕل الحزٔزْ

دتبـــ  لنـــ  أمـــي مهـــم اهـــو تحوفـــل البـــياق ال ـــنوي لنـــ  البـــياق الشـــهيي، ا ـــد تم ـــد ال ـــيد المهـــياق  أســـاقت ال ـــيد  

ا عليه الد سيفـت تحديد سومت لياةيـت مقبولـت، اهـلا مـا جـاق طـ  تخـي اجتمـاع لنـا معـه حيـي الناظي  هلا املعـ  ااافقن

  ات  من بي  توطياته تحوفل البياق ال نوي لن  البياق الشهيي1

حــوا لخــياي لجنــت  دعنــو  دمحم اطــ  ع  ــت باملوػــوع، بالس ــبت للخيفـــات،  ــا  لنــا لقــاق مــمل ال ــيد القاةــد ال ــيد 

التقيــيم، فقــد ااجهنــا مشـــكل مــمل النظــاق ، فبمـــا  علمــو  تــم لـــياق العقــاق عــن ؿيفـــ  ال م ــي ، ل  أ  ال م ــي  لي ـــ  

دقهـم افــع  021222.ػمن اثاة  ال يد الخا   فهو يتعامل مـمل تقـوفم لجنـت التقيـيم، اامـا أتنـا مـدينو  للنظـاق  بمبلـ  

ب   قأيها علـ  تلـد ال م ـي ، اطـ  تفـا الو ـ  تقـيم ال ـومت البياةيـت الشـهيفت لـ قغ أداؤا، اقتيينا عقد لجنت للتقييم ت

 موػوع النقـت1

 مظخشار جماعٓ  ................................................................ حمٕذ جعفز

العقــد ســي عت املتعا ــدين، ســواق  ــا  عقــد البــياق ســهيفا أا ســنوفا أا أســبو   أا يــومي أا غيــرا، فــإاا أخــل املبلــري 

فيلرتـع علــ  الـد إلافـيا، أا الفســل، فمـا دا  املبلــري يـؤدي ال ـومت البياةيــت طـ  حينهــا ااـدا  تماؿــل، العقــد  بيحـد بنـود 

 ف بالعقـد، الاا أقاد املبــيي لخياجــه فعليـه  عوفؼــه، فبــاةحي  فلـه الحــ  باسـت  ا اسحــل املبلــرف، فهـو مح ــ  بالقــاتو  ا

ألاحبا  اهو مشـياع سـيعود بـالنفمل علـ  ال ـالنت اعلـ  لاا أ ا  اسجلا الجما   مشياعا عل  بقعت أقػيت مبلرا  من 

املدينت اتي ي بـي   لم اتقوا بي  مد  البـياق ال ـنوي  ـد اتذهـ ، مـا عـدف لاا  اتـ  مداتـت ألاحبـا  تتؼـمن سـيؿا  هـلا 

 الشيؾ1 مثل هلا املع ى، أما القواتي  ألاخيف ف  يوجد  ها 

 عملٕت الخصُٔج:

مشــياع ملحـــ  الدقاســت ااملظــاد ت علـــ  بع مقــيق النقـــت املتعلقـــت عـــيغ ال ــيد الــيةيا مشـــيا  ىعــد الــد

اتفا يــــت مــــن أجــــل لتـــــا  مشــــياع تيهيــــل الباعــــت املتـــــولي  بمدينــــت تاقاداتــــ  طــــ  لؿــــاق ال رتــــامج ألافقــــي للمبــــادق  

 للتظوف  فتم  املظاد ت بإجماع ال اد  أعؼاق اسجلا الحاػيفن1 الوؿنيت للتنميت البشيفت
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 المجلض الجماعٓ مقزر

 55/9102 عذد

احفاقٕت مه أجل إوجاس مشزَع ملحق الذراطت َالمصادقت علّ 

ه بمذٔىت حارَداوج فٓ إطار البزوامج ـمشزَع حإٌٔل الباعت المخجُلٕ

 .األفقٓ للمبادرة الُطىٕت للخىمٕت البشزٔت

اخـــــ ا الجل ـــــت العلنيـــــت  ،  02.2  الاســـــتاناةيت دجن ـــــراسجلـــــا الجمـــــا   ملدينـــــت تاقاداتـــــ  اسجتمـــــمل بالـــــداق   ل 

 .02.2 دجن ر 00املنعقد  بتاقف   الفيفد 

املتعل  بالجماعـات، اوعـد دقاسـت اسجلـا للنقــت املتعلقـت   4..-3.ق م  اتـبيقا ملقتؼيات القاتو  التنظي  

ينــت تاقاداتـ  طــ  اتفا يـت مــن أجـل لتــا  مشــياع تيهيـل الباعــت املتــولي  بمدمشـياع ملحــ  الدقاسـت ااملظـاد ت علــ  ب

 أســـفيتاوعـــد اللجـــوق انـــ  عمليـــت التظـــوف  العل ـــ ، حيـــي ، لؿـــاق ال رتـــامج ألافقـــي للمبـــادق  الوؿنيـــت للتنميـــت البشـــيفت

 عمليت التظوف  عل  ما يل :

  عؼوا ..:1111111111111111111111111111111111111الحاػيفن ألاعؼاقعدد. 

  طوتا1 .. 111111111111111111111111111111111111:املع ر عنها: ألاطواتعدد 

  عؼوا  .. 11111111111111111111111111111111111 :املوافقيــــن: ألاعؼاقعدد 

 7ْٔى انسبدح 

 عمر سمح هللا حميد جعفر رشيد فنان الزهراء ذنبي إسماعيل الحريري 

 الفضة التيجاني لال عمر فوزي  رشيد اربيب اسماء الناصفي دمحم رماش
  مصطفى الشاطر عبد القادر هرماس الزهراء رحمون  حسن بوعلوشي

  ابراهيم الفقير نجيب األمين دمحم أمهرسي سعيد بكريم
 

  أحد1 :     اليافؼي  ألاعؼاقعدد   

  أحد1    املمتنعي  عن التظوف  ألاعؼاقعدد   : 

 ٔقزر ما ٔلٓ:

علــــــ  مقــــــيق النقـــــــت املتعلقــــــت  الحاػــــــيفنعؼــــــاةه أ بإجمــــــاعطــــــاد  اسجلــــــا الجمــــــا   ملدينــــــت تاقاداتــــــ  

اتفا يت من أجل لتـا  مشياع تيهيل الباعت املتـولي  بمدينت تاقادات  طـ  لؿـاق ملح  الدقاست ااملظاد ت عل  ب

 لما يل : ال رتامج ألافقي للمبادق  الوؿنيت للتنميت البشيفت
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 INDH/2015/205 رقم

 بين

 السيد عامل إق ليم تارودانت
 بصفته آمرا بالصرف مساعدا للحساب الخصوصي

 مه جٍت

 بٕهَ

 لتارودانت  لجماعيالسيد رئيس المجلس ا
 و

 السيد رئيس جمعية الخير لبائعي الخضر والفواكه بمدينة تارودانت
 مه جٍت أخزِ

 

 

 

 يـهحـق رـعـدٚـهٙ نـعـقـد شـراكـخ
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 تمهي             د
 نهزعهًٛبد انًهكٛةخ انسةبيٛخ انةٕا دح اةٙ ان اةبة انًهكةٙ نلةبلت انملنةخ انًهةس ن انسةبد  َلةرِ    ارُفٛذ

 انذ٘ لدد أْداف انًجبد ح انٕطُٛخ نهزًُٛخ انجشرٚخ؛ 5002يب٘  85ثزب ٚخ 

   ٚ888-81انقةةبٌَٕ  قةةى ثزُفٛةةذ  5082ٕٚنٛةةٕ   04انلةةبد  اةةٙ  8.82.51 قةةى ٔثُةةبع ىهةةٗ ان ٓٛةةر انشةةر 

 ؛انًزعهق ثبنمٓبد

   ٚانًزعهق  885-81ثزُفٛذ انقبٌَٕ  قى  5082ٕٚنٕٛ   04انلبد  اٙ 8.82.52 قى ٔثُبع ىهٗ ان ٓٛر انشر

 ؛ثبنعًبالد ٔاألقبنٛى

   ٚانًزعهق  881-81ثزُفٛذ انقبٌَٕ  قى  5082ٕٚنٕٛ   04انلبد  اٙ 8.82.52 قى ٔثُبع ىهٗ ان ٓٛر انشر

 ؛ثبنمًبىبد

  ( انًزعهةق ثحةق 8625َةَٕجر  82) 8145جًةبدٖ األٔنةٗ  1انلةبد  اةٙ  8.25.143ٔثُبع ىهٗ ان ٓٛر  قةى

 رأسٛس انمًعٛبد كًب رى رزًًّٛ؛

  ٕٚنٛةةٕ   86لانًٕااةةق  8153جًةةبدٖ اننبَٛةةخ  85انلةةبد  ثزةةب ٚخ  8083-02-5ٔثُةةبع ىهةةٗ انًرسةةٕو  قةةى

"صنىذَ  دعنم المبنادرة  انًسةًٗ 180103انًزعهق ثإلداس انحسبة انًرصد أليٕ  خلٕصٛخ  قى  5002

 ؛الُطىٕت للخىمٕت البشزٔت"

  ٕٚنٛةةٕ   86انًٕااةةق ل 8153جًةةبدٖ اننبَٛةةخ  85انلةةبد  ثزةةب ٚخ  8084-02-5ٔثُةةبع ىهةةٗ انًرسةةٕو  قةةى

انًزعهةةق ثًسةةبطر رُفٛةةذ انُفقةةبد انًد جةةخ اةةٙ اطةةب  انحسةةبة ان لةةٕا لةصةةُدٔ  دىةةى انًجةةبد ح  5002

 ؛انٕطُٛخ نهزًُٛخ انجشرٚخة

  ٔثُةةةبع ىهةةةٗ انقةةةرا  انًشةةةزرخ نةةةٕ ٚر انداخهٛةةةخ ٔٔ ٚةةةر انًبنٛةةةخ ٔان ٕصلةةةخ ٔانًزعهةةةق ثإلةةةداس انحسةةةبة

 ان لٕصٙ ثًٛزاَٛبد انمًبىبد انًحهٛخ انًسًٗ ةصُدٔ  دىى انًجبد ح انًحهٛخ نهزًُٛخ انجشرٚخة؛

 ٔراجٛقب نً اظ ىًم انحكٕيخ انٓبدف انٗ رُفٛذ انًجبد ح انٕطُٛخ نهزًُٛخ انجشرٚخ؛ 

   ٛٔاىزجةةب ا نكةةٌٕ انًجةةبد ح انٕطُٛةةخ نهزًُٛةةخ انجشةةرٚخ رمسةةد انراجةةخ اةةٙ يحب ثةةخ انفقةةر  ا قلةةبع ٔانزًٓةة

 االجزًبىٙ  ٔررسٛخ دُٚبيٛخ نفبئدح رًُٛخ ثشرٚخ يسزدايخ؛

 .ٔاَالقب يٍ يجبدئ انشراكخ  انزعبقدٚخ  انًسؤٔنٛخ ٔانشفباٛخ انزٙ رقٕو ىهٛٓب انًجبد ح انٕطُٛخ نهزًُٛخ انجشرٚخ 

 5086شزُجر  81ىًبنخ اقهٛى رب ٔداَذ انًُعقد ثزب ٚخ  رحضر االجزًبع ثًقي. 

  ح خلل انمهسخ انفرٚدح انًُعقد 5086ثُبع ىهٗ يدأنخ انًمهس انمًبىٙ نزب ٔداَذ ثبندٔ ح االسزنُبئٛخ دجُجر

 .5086دجُجر   54ثزب ٚخ 
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 حـم االحفـا  بٕـه:

 ل إقلٕم حارَداوج،ــامــالظٕذ ع         

 مه جٍت

َ 

 الظٕذ رئٕض المجلض الجماعٓ لخارَداوج 

                                                َ 

 الظٕذ رئٕض جمعٕت الخٕز لبائعٓ الخضز َالفُامً بمذٔىت حارَداوج 

 مه جٍت أخزِ

 :الفصل األول 
انشةراكخ انًشةب  انٛٓةب يةٍ ارفبقٛةخ  4ٔ 1ٔ 1رغٛر ثًٕجت ْذا انًهحق انزعةدٚهٙ يقزضةٛبد انًةبدح 

 سبثقب كًب ٚه7ٙ

 المادة الثالثة: مدة االتف اقية 
قبثهخ نهزمدٚد رهقبئٛب  ٔردخم ثُٕدْب لٛةز انزُفٛةذ  ( طىُاث00خمض )ٚزى انعًم ثٓذِ االرفبقٛخ نًدح 

 اثزداع يٍ رب ٚخ انزٕقٛع ىهٛٓب يٍ قجم كباخ انشركبع.

   الشركاء والمساهمين: الرابعةالمادة 
ْةةذِ االرفبقٛةةخ األطةةراف انًعُٛةةخ ٔكةةذا يسةةبًْبرٓى انًبنٛةةخ ٔانعُٛٛةةخ انزةةٙ سزرصةةد  َمةةب   رحةةدد

 انًشرٔع ىهٗ انُحٕ انزبن7ٙ

 كًب رعٕد يهكٛخ انًشرٔع انٗ يهكٛخ انًجبد ح انٕطُٛخ نهزًُٛخ انجشرٚخ.

رٔع كًب ٚحدد ىقد انشراكخ األطراف انًعُٛخ ٔكذا يسبًْبرٓى انًبنٛخ انزٙ سزرصةد  َمةب  انًشة

 ىهٗ انُحٕ انزبن7ٙ

د ْةةةى )يهَٕٛةةةبٌ ٔسةةةزًبئخ ٔسةةةجعخ  72.697.649,80 المبنننادرة الُطىٕنننت للخىمٕنننت البشنننزٔت -8

 ٔرسعٌٕ أن  ٔسزًبئخ ٔرسعخ ٔأ ثعٌٕ د ْى(.

د ْةى السةزكًبل أشةغبل انجُةبع يةع  7600.000,00 رعجئةخ يجهة  المجلض الجماعٓ لخارَداوج -5

 رٕاٛر انٕىبع انعقب ٘ ىٍ طرٚق انكراع.

 7 رٕاٛر انزمٓٛزاد.ت الخٕز لبائعٓ الخضز َالفُامً بمذٔىت حارَداوججمعٕ -1
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   ملكية المشروع: السابعةالمادة 
 .جماعت حارَداوجٚعٕد رسٛٛر انًشرٔع انٗ 

ًٔٚكةٍ اسةزرجبع انًُمةزاد انةٗ يهكٛةخ انًجةبد ح انٕطُٛةخ نهزًُٛةخ انجشةرٚخ اةٙ لبنةخ ىمةز انٓٛئةخ 

نًقزضٛبد ْذِ االرفبقٛخ ٔثُبع ىهٗ رقرٚر رقٛٛى االسةزغلل يةٍ طةرف انًسٛرح ىٍ رُفٛذ انززايبرٓب طجقب 

انهمُخ ا قهًٛٛخ نزأْٛم انجبىخ انًزمٕنٍٛ  كًب ًٚكٍ رسهٛى ْذِ انًُمزاد انٗ ْٛأح أخةرٖ نزحقٛةق انٕقةع 

 انًزٕخٗ يُٓب.

   الثانيالفصل: 
هةٗ ان لةٕا انُشةر ٚزى ا خجب  ثٓذا انًهحق انزعةدٚهٙ ثكباةخ ٔسةبئم ا شةٓب  انًلئًةخ ٔيُٓةب ى

 داخم يقر انمًبىخ أٔ انمًعٛخ ٔاأليبكٍ انعًٕيٛخ األخرٖ.

 ....................................... حرر بتارودانت في:

 الت وق  ي  ع           ات

 الظٕذ عامل إقلٕم حارَداوج

 

 

 المجلض الجماعٓ لخارَداوج

 

 جمعٕت الخٕز لبائعٓ الخضز َالفُامً

 حارَداوجبمذٔىت 

  
 

 تو يمل  اتع اسجلا                  تو يمل قةيا اسجلا                         

 قسيد فنا                          اسماعيل الحيفيي     
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 الذراطت َالمصادقت علّ اقخىاء أراضٓ لفائذة الجماعت. :الىقطت الثاوٕت

 

ط  م ذهل هلا النقـت املتعلقت  أساق ال يد اليةيا أنها  تتعلـ  ابا تنـاق أقغ لفاةـد  الجماعـت االأـ  هـ  موػـوع 

النقـــا  افتعلـــ  ألامـــي بـــاملو مل الـــلي يتواجـــد بـــه ســـو  القـــي  ألاســـبو   بصـــ  ســـيدي بلقـــا  تـــم عقـــد لقـــاق اتواطـــل مـــمل 

بـــد مـــن عقـــد داقتـــي  متثـــاليتي  ألاانـــ  للموافقـــت املبدةيـــت طـــاحع امللـــد طـــ  لؿـــاق منا شـــت حبيـــت ، المـــا   يخفـــ  علـــيبم   

للمظـــاد ت علـــ  الا تنـــاق اا الثاتيـــت للموافقـــت النهاةيـــت علـــ  تحديـــد الـــثمن مـــن ؿـــيف لجنـــت  التقيـــيم الأـــ  ســـتحدد الـــثمن 

نــا  ملــر ميوــمل طــ  اســم  بولتــو  مــو ي الح ــن فــالجميمل يعلــم مكانهــا بـ 40.1النهــا ي لــ قغ االأــ  حــددت م ــاحذها طــ  

الشاف عمفم الاا احدث سو  للقي  هنا  سـوف يحـل لسـكاا ل ـالنت املنـقـت، اتحـن    بظـدد املوافقـت املبدةيـت طـ  

اتتظاق موعد الداق  العاديـت لشـهي ف رايـي الأـ  سـوف يـتم فيهـا  املظـاد ت علـ  الـثمن النهـا ي علمـا أ  هـلا ألاقغ محفظـت 

 أمتاق مما يـعلها اات  يمت  تم سسنا ص املوػوع ط  لؿاق التقييم 2.لما أ  تظميم الذهيئت يتؼمن ؿيف  عيػها 

 عملٕت الخصُٔج:

الدقاســـت ااملظـــاد ت علـــ  ا تنـــاق أقاضـــ   بىعـــد الـــد عـــيغ ال ـــيد الـــيةيا مشـــياع مقـــيق النقــــت املتعلقـــت 

 1إجماع ال اد  أعؼاق اسجلا الحاػيفنملظاد ت بللتظوف  فتم  ا لفاةد  الجماعت
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 الجماعٓالمجلض  مقزر

 55/9102 عذد
 الذراطت َالمصادقت علّ اقخىاء أراضٓ لفائذة الجماعت

 الفيفـد ، اخـ ا الجل ـت العلنيـت 02.2 الاسـتاناةيت دجن ـراسجلا الجما   ملدينت تاقادات  اسجتمـمل بالـداق   ل 

 02.21 دجن ر 00 املنعقد  بتاقف 

املتعلــ  بالجماعــات، اوعــد دقاســت اسجلــا للنقـــت املتعلقــت   4..-3.ق ــم  اتـبيقــا ملقتؼــيات القــاتو  التنظي ــ 

 أســـفيتاوعـــد اللجـــوق انـــ  عمليـــت التظـــوف  العل ـــ ، حيـــي  ، الدقاســـت ااملظـــاد ت علـــ  ا تنـــاق أقاضـــ   لفاةـــد  الجماعـــتب

 عمليت التظوف  عل  ما يل :

 11111111111111111111111111111111111: عؼوا1 ..1111111.عدد ألاعؼاق الحاػيفـــن 

 11111111111111111111111111111111: طوتا1 ..11.11111111.عدد ألاطوات املع ر عنها 

 111111111111111111111111111111111: 1عؼوا ..111111111..عدد ألاعؼاق املوافقيــــن 
 :ٌَم الظادة

 عمر سمح هللا حميد جعفر رشيد فنان الزهراء ذنبي إسماعيل الحريري 
 لال الفضة التيجاني عمر فوزي  رشيد اربيب الناصفياسماء  دمحم رماش

  مصطفى الشاطر عبد القادر هرماس الزهراء رحمون  حسن بوعلوشي
  ابراهيم الفقير نجيب األمين دمحم أمهرسي سعيد بكريم

 عدد ألاعؼاق اليافؼي  :11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  احد. 

 ألاعؼاق املمتنعي  عن التظوف  : :1111111111111111111111111111111111111111111  احد عدد. 

 لٓــزر ما ٔــٔق

 عل  مقيق النقـت املتعلقت بإجماع أعؼاةه الحاػيفنطاد  اسجلا الجما   ملدينت تاقادات  

 لما يل : الدقاست ااملظاد ت عل  ا تناق أقاض   لفاةد  الجماعتب

  1ط  اسم مو ي الح ن بولتو بقعت أقػيت 

   بـنا  الشاف عمفم1املو مل: ح  سيدي بلقا 

  ملر ميومل،  40.1م احذها 

   0211.محفظت قسم عقاقي عدد / 

  1 املشياع املياد لتـا ا عليها: اسجلا ينوي لنشاق سو  تموات 

 

 تو يمل  اتع اسجلا الجما       قةيا اسجلا الجما                        

 قسيد فنا       اسماعيل الحيفيي        
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 :الثالثتالىقطت 
البث فٓ المعاَضت بٕه جماعت حارَداوج َمىذَبٕت أمالك الذَلت أرض 

 1مقابل أرض مه أجل حظُٔت َضعٕت األمالك المظخغلت مه طزف الجماعت

مـمل بـا   الشـي اق املتـدخلي   ألد ال يد الـيةيا أتـه تظـيا لعـد  اسـتبماا اجـياقات النقــتط  م ذهل هلا النقـت 

 سيتم تيجيل النقـت لن  داق   حقت1

  

 : عملٕت الخصُٔج

اطـــــ  غيـــــا  أي تـــــدخل ، عـــــيغ ال ـــــيد قةـــــيا اسجلـــــا مقـــــيق تيجيـــــل البـــــي طـــــ  النقــــــت املتعلقـــــت بالبـــــي طـــــ  

املعااػــــت بــــي  جماعــــت تاقاداتــــ  امنداايــــت أمــــ   الدالــــت أقغ مقابــــل أقغ مــــن أجــــل   ــــوفت اػــــعيت ألامــــ   

امل ـــــت لت مـــــن ؿـــــيف الجماعـــــت انـــــ  داق   حقـــــت  للتظـــــوف  فتمـــــ  املظـــــاد ت بإجمـــــاع ال ـــــاد  أعؼـــــاق اسجلــــــا 

 1الحاػيفن
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مقزر المجلض 

 الجماعٓ

 75/9102 عذد

ه جماعت حارَداوج َمىذَبٕت أمالك الذَلت ـالبث فٓ المعاَضت بٕ

أرض مقابل أرض مه أجل حظُٔت َضعٕت األمالك المظخغلت مه 

 .الجماعتطزف 

 الفيفـد ، اخـ ا الجل ـت العلنيـت 02.2 الاسـتاناةيت دجن ـراسجلا الجما   ملدينت تاقادات  اسجتمـمل بالـداق   ل 

 02.21 دجن ر 00بتاقف  املنعقد 

 للنقــت املتعلقـت املتعلـ  بالجماعـات، اوعـد دقاسـت اسجلـا 4..-3.ق ـم  اتـبيقا ملقتؼيات القـاتو  التنظي ـ 

املعااػــت بــي  جماعــت تاقاداتــ  امنداايــت أمــ   الدالــت أقغ مقابــل أقغ مــن أجــل   ــوفت اػــعيت ألامــ   بالبــي طــ  

 عمليت التظوف  عل  ما يل : أسفيتاوعد اللجوق ان  عمليت التظوف  العل  ، حيي  امل ت لت من ؿيف الجماعت

 11111111111111111111111111111111111: عؼوا1 11111111118.عدد ألاعؼاق الحاػيفـــن 

 11111111111111111111111111111111: طوتا111111111111181 .11.عدد ألاطوات املع ر عنها 

 111111111111111111111111111111111: 1عؼوا11111111111118 ..عدد ألاعؼاق املوافقيــــن 
 :ٌَم الظادة

 عمر سمح هللا حميد جعفر رشيد فنان الزهراء ذنبي إسماعيل الحريري 

 لال الفضة التيجاني عمر فوزي  رشيد اربيب اسماء الناصفي دمحم رماش
  مصطفى الشاطر عبد القادر هرماس الزهراء رحمون  حسن بوعلوشي

  ابراهيم الفقير نجيب األمين دمحم أمهرسي سعيد بكريم

 111111111111111111111111111111111111111:  1111  احد1111111111111111111111عدد ألاعؼاق اليافؼي. 

 عدد ألاعؼاق املمتنعي  عن التظوف  : :1111111111111111111111111111111111111111111  احد. 

 لٓــزر ما ٔــٔق

مقـــيق النقــــت  تيجيـــل البـــي طـــ  علـــ  بإجمـــاع أعؼـــاةه الحاػـــيفنطـــاد  اسجلـــا الجمـــا   ملدينـــت تاقاداتـــ  

جماعـــت تاقاداتـــ  امنداايـــت أمـــ   الدالـــت أقغ مقابـــل أقغ مـــن أجـــل   ـــوفت  البـــي طـــ  املعااػـــت بـــي باملتعلقـــت 

 إلاجياقات املتعلقت باملوػوع 1  ستبمااداق   حقت  لن   اػعيت ألام   امل ت لت من ؿيف الجماعت

 تو يمل  اتع اسجلا الجما       تو يمل قةيا اسجلا الجما                       

 قسيد فنا       اسماعيل الحيفيي        
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ه جماعت ـالذراطت َالمصادقت علّ مشزَع احفاقٕت شزامت بٕ 7انراثعخانُقاخ 

حارَداوج َالُمالت الُطىٕت لمحاربت األمٕت مه أجل َضع َحىفٕذ 

 مخطظ جماعٓ لمحُ األمٕت.

 م ـــذهل هــــلا النقــــت أعـــــ  ال ـــيد الــــيةيا الكلمـــت لل ــــيد قســـيد فنــــا   اتـــع اسجلــــا اعــــاق توػــــيل طـــ 

 ط  املوػوع1

 .الجماعٓ ماحب المجلض  ................................................................. رشٕذ فىان

ا الأ  تم  املظاد ت عليها من ؿيف اامل تشاقات فيما يخع هلا الاتفا يت الأ  بي  أيدي ال اد  امل تشاقفن 

شيالت الأ  الط  لؿاق اتي ي  ،الاجتماعيت ا الثقافيت االيفاػيت اال ياحت االظناعت التقليديتاللجنت  املكلفت بالشؤا  

عقدتها الو الت الوؿنيت ط  اؿاق محاقات الاميت عل  الظعيد الوؿ   ممل  مـموعت من الجماعات اسحليت من اجل 

ط  هلا اسجاا اتوسيعه ط  اسجاا    هيل هلا العمليت الأ  أطبح  لسلراتيـيت ملا توليه الحبومت من اهتما 

الو الت اسحدثت عل   الحؼيي الللد اسجاا القياي اط  تفا ال يا  يي ي تدخل الجماعت بالتس ي  ممل منداايت

ألا اليم االجهات ط  لؿاق هيكلذها الجديد  ، لما أ  هلا  الظعيد الا لي   حيي أطبل للو الت مندااو  عل  طعيد

ا التبوفنات  مثلات لت هيل عمل املنداايت عل  طعيد الجماعت الليامات مكلفت بل ه  لليام  تتؼمن الاتفا يت 

   هيل التدخ ت الأ  تقو   ها عل  طعيد الجماعت ط  اؿاق مهامها سحاقات 1

 عملٕت الخصُٔج:

بالدقاســـــت ااملظـــــاد ت علـــــ  مشـــــياع  عـــــيغ ال ــــيد الـــــيةيا مقـــــيق النقــــــت املتعلقــــت ا طــــ  غيـــــا  أي تـــــدخل

اتفا يت سيالت بي  جماعت تاقادات  االو الت الوؿنيت سحاقات ألاميت من أجـل اػـمل اتنفيـل مخــف جمـا   سحـو 

  للتظوف  فتم  املظاد ت بإجماع ال اد  أعؼاق اسجلا الحاػيفن ألاميت
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 مقزر المجلض الجماعٓ

 85/9102 عذد

حارَداوج ه جماعت ـالذراطت َالمصادقت علّ مشزَع احفاقٕت شزامت بٕ

َالُمالت الُطىٕت لمحاربت األمٕت مه أجل َضع َحىفٕذ مخطظ جماعٓ 

 لمحُ األمٕت

 الفيفـد ، اخـ ا الجل ـت العلنيـت 02.2  الاستاناةيت دجن راسجلا الجما   ملدينت تاقادات  اسجتممل بالداق   ل 

 02.21 دجن ر 00املنعقد  بتاقف 

للنقـــت املتعلقــت  املتعلــ  بالجماعــات، اوعــد دقاســت اسجلــا  4..-3.ق ــم  اتـبيقــا ملقتؼــيات القــاتو  التنظي ــ 

الدقاسـت ااملظــاد ت علـ  مشــياع اتفا يــت سـيالت بــي  جماعــت تاقاداتـ  االو الــت الوؿنيـت سحاقاــت ألاميــت مـن أجــل اػــمل ب

التظــوف  علــ  مــا عمليــت  أســفيتاوعــد اللجــوق انــ  عمليــت التظــوف  العل ــ ، حيــي ، اتنفيــل مخـــف جمــا   سحــو ألاميــت

 يل :

 11111111111111111111111111111111111: عؼوا1 .. 11111.عدد ألاعؼاق الحاػيفـــن 

 11111111111111111111111111111111: طوتا1 ..11.111111.عدد ألاطوات املع ر عنها 

 111111111111111111111111111111111: 1عؼوا ..1111111..عدد ألاعؼاق املوافقيــــن 
 :الظادةٌَم 

 عمر سمح هللا حميد جعفر رشيد فنان الزهراء ذنبي إسماعيل الحريري 

 لال الفضة التيجاني عمر فوزي  رشيد اربيب اسماء الناصفي دمحم رماش
  مصطفى الشاطر عبد القادر هرماس الزهراء رحمون  حسن بوعلوشي

  ابراهيم الفقير نجيب األمين دمحم أمهرسي سعيد بكريم

 1111  احد1111111111111111111111اليافؼي  :111111111111111111111111111111111111111 عدد ألاعؼاق. 

 عدد ألاعؼاق املمتنعي  عن التظوف  : :1111111111111111111111111111111111111111111  احد. 

 لٓــزر ما ٔــٔق

لنقـــــــت املتعلقــــــت علــــــ  مقــــــيق ا بإجمــــــاع أعؼــــــاةه الحاػــــــيفنطــــــاد  اسجلــــــا الجمــــــا   ملدينــــــت تاقاداتــــــ  

الدقاســت ااملظــاد ت علــ  اتفا يــت ســيالت بــي  جماعــت تاقاداتــ  االو الــت الوؿنيــت سحاقاــت ألاميــت مــن أجــل اػــمل ب

 لما يل : اتنفيل مخـف جما   سحو ألاميت
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 للرشاكةاثفاقية ا طـــار 

 بــني
  

 

 

 جامعة اترودانت
 

 و 

لواكةل الوطنية حملاربة الأميةا  

 جامعيمن أأجل وضع وثنفيذ خمطط 

  حملو الأمية 
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 املرجعيات

 631وملجكععتتع  ملابمة تت  " تتشذي وملتتز  لتتل  لتتب مل  تت  ملجهتتع  »دظتتر س ملكة تت  لتتب ملتتتع  ملرعظتت  م   تت  لتتت  -

لشت تتتتض ملرلاتتتت   ملجهتتتت   وملابم تتتتب علتتتت  وتتتتتعدع ملرتتتتذةمب مليتتتتشش وعلتتتت  ملر تتتتعو  وملر تتتتعو ش و تتتت و  وؽتتتتعس   علتتتت     ي

 ي؛ملعكع  مل ل م  لب تذةمب ؼ ونه ش وملشف  و  وععهكته  لب ملرلك   ملبؽش   مللذوج  وملعرذمو 

 2003  رتتت  ش  63 طتتو وسظتتتعح  اتتتعةو ملج لتتت  ملةتتر   ملعتتتعدط ر تتتشا وش و عاتتت  ملشظتتعل  مل ل  تتت  ل تتت    -

ملتتتتح تعتتتا علتتت  ملر تةتتت  ملؽتتتعوة  لكتتت  وك رتتتع  ملؽتتت و ملةش تتتب خهتتتذال مل  تتتع  علتتت  "و تتت ش و تتتزم  طتتتع    لرتتت  

 ع   ع لةرلك   ملؽعوة  وملل   ؛ة ل مليذ و  مل  مسق م جعل   والا ركعع   ت 5162ةكلعظت  ع ذ مل شػ 

ةتل  تز مل تعر   ملرلا  تح  ( مل عضتيح5162ل ل ت   10)6331سو تع   20مل تعدس لتب  2..6.62ملاهمتب ملؽتش ر س ت    -

 ملر ةق ةعلجكععع ؛ 663-63س   

 13..3( ةتل  تز مل تعر   س ت  5166 غعتطغ  60)6335وت  سو تع   61مل تعدس لتب  6.66.35ملاهمب ملؽتش ر س ت   -

 ضيح ةإةذمث مل كعل  مل طل    يعس   "و  ؛مل ع

 ملز      و  ةم   ول  عت  ملنه ض ةببموج وععس   "و  ؛ 2017ملر ش ح مليك وب لعل   -

 ؛ل كعل  مل طل    يعس   "و   لب وخرةر دوسمت م ةمس إدملر ا ع  ومل شسم  مل عدسة ع  وجةغ  -

 تتتت ل ملجةعتتتت   5163د لبتتتتب   الاظتتتتريلعح  ذوسة ةلتتتتع  علتتتت  وتتتتذموم  م جةتتتتغ ملجكتتتتع ب لرعسودمرتتتت  ةعلتتتت -

 .5163د لبب  50مل ش ذة ملل  ذة ةرعس خ 
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 ادليبــــــاجــــة

 :اعتبـــــاقا

و مطنح إلسمدة ملؽشكع  مل   م  عل  هزا الات ع    إلاطعس لة ك  ظ  ع   ذ الاظرجعة  ليع ع   -

 وجعل وع  "و   وملر ة  وذذ ملي عة؛ لب تعسودمر  كعع  

ل ظابمت ج   مليك و   لب وجعل وع  "و    كع تك    ش تهع لب  عسط  ملطش ق ملتح اعدق  -

 ؛5160 كعل  مل طل    يعس   "و   لب دوسة ؼتلبب مل ةجةغ إدمس وعةيهع 

ل  لهع و      لب إطعس ملهع  والا ر عاع  مل ك   ملجكععع لةذوس ملهع  ملز  ت طة  ة   -

 مللذوج  وملعرذمو ؛ م ية  ملنه ض ةعلرلك   

لهع  مل كعل  مل طل    يعس   "و   و عا  وهع  ملرنع ق وت ض ض ملؽشم   لب وجعل وععس    -

"و   لب إطعس ت ع ذ  و  إلادمسم  ومل ظعع  مل ك و   وملجكععع  ملابمة   ومل ظعع  

 .و  مل   ا  ش ومللاكع  غمب مليك  

 فإ  

 تاقادات  الجما  جلا اس

 اسماعيل الحيفيي ال يد قةي ها املمثل من ؿيف 

 ا

 الو الت الوؿنيت سحاقات ألاميت

 املمثلت من ؿيف مدييها ال ـــيد محمود عبد ال ميل 
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 :اتفقـــا عل  ما يل 

 :  املاد  ألاان 

ونستج   كتع ب ومل كعلت  وت    ت  ووت  وتل  تز وخطت    كعع  تعسودمرت ت ض ض  وماش ملر عو  وملرنع ق ةم  

 .2021لب  فق  ةع جعل ملابم ب للجكعع لر ة   نعت  "و   

 :  املاد  الثاتيت

تنع ق ملجه د لب إطعس و  ملر عو  وملذع  ملرتتعدل وت    ت  إرجتعص "نؽتط  رم  الاهركتع  ملؽتابف  عات  لتب 

 1ملجكع بالا ركعع   و      ملر عح   ة      لجه د ملرلك   عل  ملعر ذ  وملر تة وجعم  وع  "و   وملرك    

 :  املاد  الثالثت

 تتعدل مل ببم  ومل ة وع  وملتع ث وملذسمظع  وملنؽشم  ومل ط  ملتح ل ذسهع ملجعرتع  لع ف   فعحذة  جعل مهركعوهكع؛

 املاد  الياىعت: 

 ع ذ دوسم  تذس ب   ورذوم  ورخ    وؽاب   كةكع دع  مل شوسة لزلر؛ تشج  

 املاد  الخام ت:

  ي  "و   و شرعوج عك  لرل  زا؛  كع بمررذم  لجل  وؽاب   ةم  مل ظعرم  تر ل  وهك  ا عغ  ومعركعد وؽشوع وخط  

 ملاد  ال ادست:  ا

مة تعش ةتإةشم  مت ع  ت  ؼتشم   وت تعو  وت    ت  تل  تز  ل    ملطشفع  ملر ع ذم  ةك رضيى هزا الات ع  ت  إلاطتعس

 ملؽشوعش ب ذ مل عد   عةيهع و  طشال مللجل  ملؽاب  .

 املاد  ال اىعت:

ظتتل م ش و ك تت  تجذلتتذهع  و ت تتذلةهع ةتتعلر مفق  ثتت ثتعتش  هتتزا الات ع  تت  إلاطتتعس وتت  تتتعس خ ملر   تت  عةيهتتع ولتتذة 

 ةم  ملطشفم ؛

 ةرعس خ ........................ شرعسودمر ةتتتوةشس 

 ملر    ع 
مل كعل  مل طل    يعس   "و  سحيغ م جةغ ملجكع ب لرعسودمر                                وذلش   

 

 تو يمل  اتع اسجلا الجما       تو يمل قةيا اسجلا الجما                       

 فنا قسيد       اسماعيل الحيفيي        
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 ثرقٛخ انٕالع ٔا خلا يرإىخ

 إلـــــّ
 

 مُالوا جاللت الملل دمحم الظادص وصزي هللا
 

ش  تؽتتتشال لتتتع وتتت م  ة تتت تح سحيعتتتع لةكجةتتتغ 5163 الاظتتتريلعح   د لبتتتبةكلعظتتتت  م ررتتتع   ؼتتتةعل ملتتتذوسة 

ملجكتتتع ب لذللتتت  تعسودمرتتت ش  اتتتعل  عتتت  ر كتتتيحش ور عةتتت  عتتت  كعفتتت   ع تتتع  م جةتتتغ ملجكتتتع ب ووتتت   ب 

و عتت م  ملجكععتت  وظتتع ل  ملذللتت  ىت تتذ  إلتت  و تتعو   مل تتعلب ةتتعء ةإلااتتذق وؽتتععش ملتت م  وإلا تت   

مح تتت  لةتتتذفعع عتتت  مل ةتتتذة ملابمة تتت  وظتتت عدة ملكة تتت  ومل فتتتع ش و تتتش م  عتتت  تجلتتتذرع ملتتتذمح  وو  فلتتتع وس 

 ملةش    ملؽش    .

و لتتع وتت م  ةكتتع ة تتك ةتت  ملتتز ش ملي تت  ش و   تتش ع تتل   ةتت لب عهتتذ   م يتتت    ة ا تت        

وت م  مليعتت ش وؼتذ  صس تت  بؽت      ملعتت  ذ ملت ل  سؼتت ذ و تتعلب  ظتتشت   مل ة  ت  ملؽتتش    

 وؼ ت   مل لبش إر  ن   مل ل  ون   ملل مب.

 وملع   عل  مل ع  مل علب ةعء وسةكر  ت عل  و شكعت .

 2012 دجىبز 22حزر بخارَداوج  فٓ:                                                                         
 

  ذل  "عرع  ملؽش   

 سحيغ م جةغ ملجكع ب لرعسودمر 

 إظكعع   مليش ش  

 

 
 


