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 استثىائٍتدوزة                                                                                                                       

 انفسٌدةانجهست  :عهىٍتجهست           

 

 

 

 

( تتنفيمظ 2015يوليموػ  07ىمم   1436عمًممما   20الهماصع تتاعيمممش  1.15.85تُبيقا ملقتًيات الٓهير الكغيف عقم  

املتٗلممممممم تات، اٖمممممماتس الت مممممم٘ املتلممممممـ ات، ممممممارة ملضينمممممم  تاع صاتمممممم   ممممممة بَمممممماع الممممممض ع   113.14القمممممماتو  التنٓي مممممم  عقمممممم  

الؿمممممماٖ   س ٖلمممممم 2021ينممممممايغ  15ات، ٗمممممم  يممممممو  املنٗقممممممض  الفغيممممممض   زمممممملس ات،لؿمممممم  الٗلنيمممممم    س2021الاؾممممممت ناثي  ينممممممايغ 

عثمسـ املتلمـ اؾم اٖي  اترغيمغ  تدم  عثاؾم  الؿميض  ت تت اٖم  تاع صاتم ستقاٖ  الالت اٖا مؿاء (17:00   اتخامؿ

 .   الؿاص  ؤًٖاء املتلـ ات، ارة الغابٗ امللرق  إلاصاعي   عثسـ قاثض تير ك التيتان  الؿيض   بدًوع ات، ارة 

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

 53...................................:  د األعضاء المزاولٌـن مهامهـم عـــــد 

  02 ..................................:  عــــدد األعضاء الحــــــــاضــرٌـــــن 

 وهم انسادة :

 انصفت اسم انعضى انصفت انعضى اسم انصفت اسم انعضى
 مستشارة جماعٌة لال الفضة التٌجانً كاتب المجلس نائب رشٌد أربٌب رئٌس المجلس اسماعٍم انحسٌسي

 مستشار جماعً مصطفى المتوكل  مستشار جماعً. عبد القادر هرماس النائب األول للرئٌس محمد زماش

 مستشار جماعً. محمد لمٌن مستشار جماعً. نجٌب األمٌن النائب الثالث للرئٌس سعٍد بكسٌم

 مستشار جماعً. محمد احسان مستشار جماعً. حمٌد جعفر النائبة الرابعة للرئٌس انصهساء ذوبً

 مستشارة جماعٌة. سعاد أرٌب مستشار جماعً عمر فوزي النائبة الخامسة للرئٌس أسماء انىاصفً

 مستشار جماعً. ابراهٌم الفقٌر مستشار جماعً مصطفى الشاطر للرئٌس السادسةالنائبة  انصهساء زحمىن

 مستشار جماعً. عبد الرحٌم كشول  كاتب المجلس رشٌد فنان للرئٌسالنائب السابع  محمد أمهسسً

  عضىا 21............................................... :بعرزعدد األعضاء انمتغٍبٍه. 

 السادة:وهم 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة اسم العضو
 النائب الثانً  للرئٌس حسن بوعلوشً

 مستشار جماعً. نجٌب بندار

 جماعً مستشار الحبٌب أشهبون 

 مستشار جماعً. عبد الحفٌظ اٌت الرامً

 مستشار جماعً. عمر سمح هللا

 مستشارة جماعٌة. عائشة الـزٌناتً

 مستشار جماعً. محمد جبري

 مستشار جماعً. عبد المجٌد الدماغ

 مستشار جماعً عبد الحق ٌسري

 مستشار جماعً. الطاهر مودفار 

 مستشارة جماعٌة. زٌنب الخٌاطً

 مستشار جماعً المعتصم به محمد

 مستشار جماعً. جمال بوراس

 مستشار جماعً نورالدٌن صادق

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة
 إقلٌم تارودانت

 تارودانت جماعة
 
 حمضر مداوالت اجمللص اجلماعي ملدينة تارودانت 

  0202اير االستثنائية ين ةدورالطار إيف 

 0202يناير  21اجلمعة بتاريخ: املنعقدة  الفريدةاجللشة 



   0202االستثنائٌة ٌناٌر محضر الدورة 

 

 
2 

 :الؿاص ك ا خًغ ؤقغاس ىظو ات،لؿ   بهف  اؾتكاعي  ك  من 

 .مضيغ املهاتح:  .................................................................. توع الضين الوعغة -

 .عثسـ مهلر  ألانكُ  إلالت اٖي   الثقافي   الغيايي :  .................................................................. ٖبض املنٗ  املناتم -

 .عثسـ مهلر  الكَغ  إلاصاعي :  .................................................................... ض هللا اتر غ  ٖب -

 .مهلر  الكَغ  إلاصاعي  ٖن:  .................................................. اللُيف الهالحةٖبض  -

 .مكتب النفقاتعثسـ :  .......................................................................... اصعيـ  عػيكن -

ممممن المممض ع   الفغيمممض  بٗمممض التإكمممض ممممن تممموفغ النهممماا القممماتون  للتمممضا سس افتمممتذ الؿممميض المممغثسـ ؤقمممغاس ات،لؿممم  

  الؿميض تيمر ك التيتمان  قاثمض عثمسـ امللرقم  إلاصاعيم  الغابٗم س ؿاص  ؤًٖاء املتلـس تالمغخبا  2021الاؾت ناثي  ينايغ 

لو ممم   س املؿمممل ي  تاملضينممم   قمما  تقمممغاء  الفاتدممم  تغخ ممما ٖلممم  ؤمممموات ك مما صرممم  تالكمممفاء للؿممميض الناثمممب الثمممان  خؿمممن تٖو

ؿمممميض الٗاممممم   تممممةصعا  بٗممممض طلمممم  طكممممغ ؤ  ؾممممةب ٖقممممض ىممممظو الممممض ع  ىممممو تونمممم  ات، اٖمممم  تُلممممب مممممن الس  الٗممممال  تإؾممممغو

الضعاؾممم     ة املوافقممم  ٖلممم  بحممملا اترؿممماا اتخهو ممم  ةلل باصع  املدليممم  للتن يممم  الةكمممغي  تقُتمممي  مؿمممت ،لتي   ى ممما:

  لكمم  ي يمت  بلقمماس لممض س اٖ مماس المض ع  الٗاصيمم  لكممهغ ف رايممغ   املهماصق  ٖلمم  مكممغ ٕ  ٗممضي  القمغاع ات،بمماج  ات، ممارة.

م   2021 ك ما  2021 الاؾمت ناثي  ينمايغبٗمض طلم  ٖمغى تقمِ لمض س ؤٖ ماس المض ع   ممن المنقِساملقبلم  تم  بصعا  مت ٖو

 يلة: 

  ُضةةة ق عك عةةةُ اات م عةةة   ظم عةةةُ   17:00علةةةِ الضةةة عُ اخل  ضةةةُ    0205 يهةةة يز 51اجلمعةةةُ : الفزيةةة َاجللضةةة  )

 .ت رودانت

 ة. املوافق  ٖل  بحلا اترؿاا اتخهو   ةلل باصع  املدلي  للتن ي  الةكغي  .1

    املهاصق  ٖل  مكغ ٕ  ٗضي  القغاع ات،باج  ات، ارة.الضعاؾ .2

 ٗممممضي  الممممث ن املدممممضص مممممن َممممغي الل،نمممم  إلاصاعيمممم  للتقيممممي  اتخممممام تاقتنمممماء ٖقمممماع مممممن ؤعى املهمممماصق  ٖلمممم   .3

 ات، ٕو لتؿوي   يٗي  تتؼث  التًامن بؿُاح املضين .

م تقممممم  ألامممممموات ت ضينممممم  الضعاؾممممم   املهممممماصق  ٖلممممم   ٗمممممضي   تدييممممممن كنممممماف المممممتد لت اتخمممممام تتمممممضتير مغفممممم .4

 تاع صات .

الضعاؾمممم   املهمممماصق  ٖلمممم   ٗممممضي   تدييمممممن كنمممماف الممممتد لت اتخممممام تتممممضتير مغفممممم تقمممم  املغ مممم    ات،غ مممم   .5

  النؿاء اتروام .

 :الضعاؾ   املهاصق  ٖل   ٗضي    تديي   اتفاقي  قغاك  تي  ل اٖ  تاع صات    .6

 .اتداص الكبسب  الغيايي  لتاع صات  فٕغ كغ  القض  .ؤ 

 .ل ٗي  ؤمتاص تاع صات  للكغ  النؿوي  .ا 

 .لناص  الغ صان  لكغ  اليضااتداص  .  

 ات، ٗي  الغيايي  لكغ  الؿل . .ص 

 ل ٗي  ؤماس تاع صات  للكغ  الُاثغ . .ه 

 .مكغ ٕ التدويلت  ة بٌٗ فهوس امليزاتي الضعاؾ   املهاصق  ٖل   -7
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 :األولةِالهكطُ 
َ احمللًُ لل همًُ املىافكُ علِ إغالم احلض ب اخلضىصٌ"للمب در

  البشزيُ

 ممة مؿمممذه  ىممظو النقُممم  ؤُٖممي الؿممميض الممغثسـ الكل ممم  للؿمميض مهمممُفي املتوكمم  مؿتكممماع ل ممارة  مممة بَمماع تقُممم  

 .تٓا 

  ض ش ر مج عٌ .............................. نكطُ نظ م:  ضطفِ امل ىنل

ت مماصات ال مم   لمم  تتونمم  ترممض الؿمماٖ  تممإ   ليقمم  توذممح قممغاع اتسمماط قممغاع بحمملا اترؿمماا اتخهو مم    بيمما  الٖا

ؾتلغ س  بالنؿب  للقغاع ات،باج  فقض تونلنا تالوليق  قب  اتُملا ؤقمغاس المض ع س ؤمما امليزاتيم  فلم  تتونم  ترمض    

 تإ   ليق  تسهونها.

 رئًط اجمللط اجلم عٌ ................................................. امس عًل احلزيزٍ

ًاء ٖ ر ال ريض إلالكتر ن .   مضيغي  املهاتح ؤعؾل  ل ي٘ الولاثم املتٗلق  تالض ع  للؿاص  ألٖا

ممم  ممممن املكممماعي٘ ال ممم  يممم  يمممت    للٗلمم  فاترؿممماا اتخهو ممم   لل بممماصع  قمممض فمممتذ  مممة  ييمممات ؾممماتق س  ىنممماك مت ٖو

ت اصات بٗض ات،اثد .  بتتاػىاس  تت ن  ؤ  تغل٘ ىظو الٖا

ت مماصات ال مم  لمم  تهممغيس  لممة بلممغاءات ت مم  ٖلمم  الهمممٗيض  تونمملنا ت ممظكغ   ػاعيمم  تسهمموم بعلممإ ل يمم٘ الٖا

ن س  ىظا قغاع بص  اع .الَو

  ض ش ر مج عٌ .....................................نكطُ نظ م: ذلم  إحض ى

لفمتذ خؿماا زهو م   ؤ  بحلقمد يتمض ممن نمض ع مقمغع  لل تلمـ ات، مارة بكمإتدس  ىمظا ؤممغ مٗمغ يس لكمن ممما 

ت اصات ال   بلغائىا  تفهيلها خؿب املكاعي٘.  تُالب تد الغثاؾ  ىو مضتا ت بلغ الٖا

 رئًط  ه ب الهفك    ....................................................... ارديط ورسيهو

فمممممو س الؿممممميض المممممغثسـس  ًممممماء  الؿممممميضات الًٗمممممواتس إلازمممممو  املْو الؿممممميض م ثممممم  الؿممممملُ  املدليممممم س الؿممممماص  ألٖا

 اترًوع الكغي .

 2020ما   26تتاعيش  f/1655فبناء ٖل  القغاع الوػاع  عق   -

 16/06/2020تتاعيش  8538عق    الضازلي   بناء ٖل  ص عي   ػاع  -

  12/04/2019تتاعيش  INDH/14عق    الضازلي   بناء ٖل  ص عي   ػاع  -

خممموس تهمممفي  اترؿممماا اتخهو ممم   لل بممماصع   05/01/2021تتممماعيش  63 بنممماء ٖلممم  مغاؾمممل  الؿممميض الٗامممم  عقممم   -

 املدلي  للتن ي  الةكغي .

صعىمم  مممن خؿمماا املبمماصع  املدليمم  للتن يمم  الةكممغي  ب مم  اترؿمماا   14.448.990,37قاممم  ات، اٖمم  تةعلممإ مبلممغ

نيممممم  للتن يممممم  ال صعىممممم  ب ممممم  ميزاتيممممم  ات، اٖممممم  التراتيمممممم   1.652.073,33ةكمممممغي س في ممممما ؤعلممممم٘ مبلمممممغ املغكمممممؼ  لل بممممماصع  الَو
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صعىممممم   3.748.460,15لتاع صاتممممم س مممممم٘ إلاقممممماع  ب ممممم  ؤ  خؿممممماا املبممممماصع  املدليممممم  اللتن يممممم  الةكمممممغي  ي يمممممؼاس يًممممم  مبلمممممغ 

مم  مممن املكمماعي٘ املولمموص   ممة َمموع إلاتتمماػس ٖلمم  ؤ  يممت  بقفمماس ات،ؿمماا تهممف  يهاثيمم   كاٖت مماص ملتممز  تممد يتٗلممم ت ت ٖو

 بٗض تهفي  ىظو املكاعي٘.

  ض ش ر مج عٌ ....................................................  ضطفِ امل ىنل

ت ممممماصات املغنممممموص  منمممممظ ؾمممممن   2006املبممممماصع  تمممممضؤت منمممممظ  ملٗغفممممم  مممممما لمممممة  2018ب ممممم   2006 ىنممممما نؿممممماءس ٖمممممن الٖا

ت ماص  ت ماص تالت ما   الك ماس: الٖا املغنموص لهما تتماعيش املكاعي٘ ال   ت  بلغائىا لكمن قبم  إلالغماء يتمب ؤ  نٗمغي ىمظو الٖا

 بالبماية يتمب  %40ؤ   %100كظا  كظاس اٖت اصات ات، اٖ  تضايم  كمظا  كمظا   اتخمام تكمظاس لم  نؿمب  إلالغماء ىم  لمة 

 ؤ  نٗل د كظل س ي يولض ؤ  قغاع مبه  بهظو الُغيق س لظل  تُالب القغاع  تتفانيلد  مواصو لك  تبن  قغاعتا ت ٗغف .

لممم  ىمممامل امللخٓممم  ال ممم  ؤقمممير بليمممدس فالٗضالممم  القاتوتيممم  لسؿممم  لمممة القاٖمممض  ف ممما لمممد ٖلقممم  بهمممضي املبممماصع   س ٖ 

اممم  ٖلمم  اٖتبمماعات مؿمماَغ يمم  مٗينمم   لكممن  ممة التكزيمم  تتممض زهونمميات تواكممب كيفيمم  الاقممتغاسس  القاتوتيمم  متممغص  ٖ 

ماء الٗقمما ع   مة خمي  ؤ  الض لمم  ك ما  قم٘ تاترؿمي   فالت ويمم  لمضل الض لم  لكمن املكممغ ٕ لم  ينتمؼ ت ممغع ٖمض   لموص الٖو

تتمموفغ ٖلمم  ألاممملك املسؼتيمم   ؤعا مم   ات، ممٕو  ىممظا مممازلم املكممك  تاملضينمم س تدممن كممظل  تتاع صاتمم  تتمموفغ ٖلمم  ؤممملك 

مسؼتيمم  تممالبوع   بإكويممضيغ  ألاممملك اترةؿممي س فممةطا كنمما خقمما نٗ مم   ممة بَمماع منٓوممم  متكاملمم  فؿممنتٗا   ممم٘ ألاممملك 

 اترةؿي  ٖل  بتتاػ املكغ ٕ.

ظل  تالنؿممممب  لمممم  يتممممب ؤ  يكممممو  ىنمممماك قمممممغاع ٖمممماص  ؤ  تهمممموت تمممما حلاس  تدممممن ك ٗاعيمممم  ؤ  ك كممممو  ممممممن لمممم

مكوتات ات، اٖ  ؾنقو  تتض ين ملخٓاتنا  ؾمنتُٗ  تهمويتنا في ما يسمو املويمٕو  لماع  اتتبماو املٗنيمي  تما مغ ٖلم  

يممم   ات،هممم  املكلفممم  ٖلممم  املؿمممتول اتركممموم  املؿمممتول املدلمممة  الؿممملُ (  إلاقلي ممم   الٗ الممم (  ممممن زللمممد  ػاع  الضازل

 تالتضتير امل رمج.

  ض ش ر مج عٌ .......................................................... ذلم  إحض ى

ممممن تمممي  ألامممموع ال ممم  ؤليمممرت ؤ  ىنممماك اعتبممماٍ تمممإَغاي ؤزمممغل  لمممة ؤَمممغاي حامًممم  فدبمممظا لمممو تممم  تدضيمممضىا. ك ممما 

و املكماعي٘س كم  مكمغ ٕ تؼ يمضتا تلثدم  تويميدي  تًم  ىمظ - لكم  تكمو  لنما الغئيما  اذمر   -تت ن  ممن الؿميض المغثسـ 

ممممغاي املٗنيمممم  تممممد  خهمممم  كمممم  َممممغي  املبلممممغ إلال مممما ةس   ممممة امللخٓممممات تدممممضص ؾممممةب التممممإزير ؤ  ؾممممةب ٖممممض  تنفيممممظ   ألَا

 املكغ ٕ لتكت   لنا الهوع  لنتٗغي ٖل  ىظو املكاعي٘  إلاكغاىات  ألاؾباا ال   خال  ص   بت امها.

 رئًط اجمللط اجلم عٌ. ................................................ امس عًل احلزيزٍ 

ت اصات  لكن تهضص احلا اترؿاا اتخهو   .للتوي  يذ تدن لؿنا تهضص الغاء الٖا

  ض ش ر مج عٌ. ..................................................  ضطفِ امل ىنل  

 اعيض ا  اقير السـ ى  ىناك امغ تاؾترلإ املبالغ.

 رئًط اجمللط اجلم عٌ. ................................................ امس عًل احلزيزٍ 
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 س  الاممممغ ىنممما متٗلمممم لممم  تتونممم  تممما   ممم  ء ممممن ىمممظا القبيممم  ؤ  تاؾمممترلإ املبمممالغ  فممماحلا اترؿممماا اتخهو ممم 

س  ك ما ؾمبم ا  تم  فمتذ خؿماا زهو م    فمندن  ت اصات  ل  تمت  الاقماع  ا  خ م  اترمضي   مة ىمظا املويمٕو تالغاء الٖا

الا  تهمممضص احلقمممدس ٖلممم  اؾممماؽ ا  ي تتونممم  تاٖت ممماصات ازمممغلس امممما تسهممموم اؾمممترلإ املبمممالغ لقمممض تممم  تث مممي  ىمممظا 

  ىنمماك لمملا مكمماعي٘  ٗيقهمما اكغاىممات تتٗلممم تالٗقمماعس  عهمم  مكممغ ٕ القاٖمم  الامممغ  ت مم  الاقمماع  اليممد  ممة تممضزلة ٖلمم  ا

 مكممغ ٕ الفًمماءات الؿوؾمميو الغيايممي   الالت اٖيمم   الهممغي الهممحة لحممة ا يص  املتٗممضص  التسههممات تحممة البمموع س

 مإ ٖلم  اقتنماء الغؼاسسيتد ك ا ؾبم ا  طكمغت كيمف ي كننما اتتماػ مكماعي٘  ي تتموفغ ٖلم  الٗقماعس  تم  التهموي  تايل

تاييمماف  لهممفق   2014  2013الٗقمماع مممن الؿمميض اترمما  زغبمماف ممم٘ الٗلمم  ا  ىممظو الكمماعي٘ كاتمم  مقترخمم  منممظ ؾممن  

 الت ضيض املتٗلق  تاملاء الهاتح للكغاس اما تسهوم املكغ ٕ املتٗلم تاملنتزو الغاتو  ؾيكو  مغتبِ تاخضاا تئر .

س الممظ  19تممالٓغي الاؾممت ناج   املممغتبِ توبمماء فيممر ؽ كغ تمما كوفيممض  تسهمموم تمماية التتهيممز فممايمغ خاليمما متٗلممم

 نٗسكد ك ا ىو الكإ  تالنؿب  ت، ي٘ املكاعي٘ املغتبُ  تات،اتب الالت ارة كا  ؾةبا  ة توقف ٖض  مكاعي٘.   

  ض ش ر مج عٌ....................................................  ضطفِ امل ىنل 

تغمتتممد  ممة اَمماع اترؿمماا اتخهو مم   ؤ  تغتممامج  ممة اَمماع املبمماصع  بٗممض مناقكممتد يممت  انممضاع  مقممغع  في مما يسممو 

ني  للتن ي  املدلي  تهف  ٖام   تدن الا  تهضص ٖ ليتي  ت  اتتاػى ا  ماػلنا  ة الثالث .    ة اَاع املباصع  الَو

 فتذ اترؿااس .1

ت اصات.  .2 غح الٖا  ماتي  فتذ اترؿاا َ 

الونمممي  ٖلممم  ات، اٖممم  تالنؿمممب  لل، اٖمممات الازمممغل فاملُٗيمممات  اذمممر   اطا خمممضا  تممم  انمممضاع اممممغ ممممن ات،هممم  

 فاتد يت  اؾترلإ املبالغ للرؿاا املفتوح للخؼين  ؾواء كات  مدلي  ا  لهوي  ؤ  ت ضين  تاع صات  ا  مضين  اكاصيغ. 

تالنؿب  لنا تدن فاترؿاا الظ  تم  فتدمد ممن َمغي املتلمـ  مة ػممن مما خمي  تغيمض احلقمد  المظ  يتًم ن ٖمض  

ٖت مماص الممظ  كمما  يتًمم ند خممي  تمم  فتدممد  خ مم  تات،همم  املكمماعك  فيممد تنمماء ٖلمم  مكمماعي٘ قاتممد يممت  احلقممد تتؿمم يتد  الا 

 يواتُد.

 تدممن الا  يتتمموفغ ٖلمم  ؤ   مم  ء عؾمم    لممو خ مم  كتاتمم  توذممح طلمم   يتغيممض ا  يممت  ٖغيممد قممفويا  ىنمما اَالممب 

يسممو تهممويتنا فممندن  تاؾممتلمد لنمما الا  كتاتمم   خ مم  اطات تبممي  لكمم  ا  لممواتك  يلغممة مُلبنمما ىممظا عا  ازممغ اممما في مما

 .تدتفٔ تد

 رئًط اجمللط اجلم عٌ. ................................................ امس عًل احلزيزٍ 

س  ىم  كنما تدمن نٗلم  ا  مكمغ ٕ املنتمزو الغماتو  ؾيهمبذ ممن 2006تالنؿب  للرؿاا اتخهو    فقض تم  فتدمد ؾمن  

 املكاعي٘ ال   ؾست  اقترخها  ة الوق  اترا ة.
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  ض ش ر مج عٌ. ...................................................  ضطفِ امل ىنل 

لمم  ممماطا تمم  ي اخممضل  بهممظا املويمم ٕو ا  مممامه ن  ىممو ايفمماج  تتويمميذ يتٗلممم تسهمموم احمملا اترؿمماا اتخهو مم   ٖ 

ت اص.    .ملاطا ؾيغلم اترؿاا اتخهو   الٖا

 رئًط اجمللط اجلم عٌ. ................................................ امس عًل احلزيزٍ 

نيمممم  للتن يمممم  الةكممممغي  لقممممض  س الا  تمممم  فممممتذ اترؿمممماا يؾممممتقباس املبممممالغ يتتمممماػ املكمممماعي٘ امل رمتمممم   ممممة اَمممماع املبمممماصع  الَو

 ؾنغلقد ي  الامغ متٗلم ت ؿال  اصاعي  مدً    ٗغفويها ليضا. 

  ض ش ر مج عٌ. ...................................................  ضطفِ امل ىنل 

زماع   همظا نٗت مر التمضا س  مة ىمظو النقُم  ٘ ٖن التهوي  يتنا ل  تتون  تك  املٗلومات املتٗلقم  تايلغماء  لنتدن ت ت

 ٖات التراتي .الًواتِ القاتوتي  ال   ينٓ ها القاتو  التنٓي   لل، ا

 عملًُ ال ضىيت

خهو م  ةلل باصع  ات تاملوافق  ٖل  بحلا اترؿاا املتٗلق   ٖغى الؿيض الغثسـ مقغع النقُ  بٗض طل 

 ؤًٖاء املتلـ اترايغين. ؿاص ا حلبي  املُلق  للتللتهوي  فت   املهاصق  ة  املدلي  للتن ي  الةكغي 
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 مقغع املتلـ ات، ارة

 01/2021 ٖضص
 الةكغي     ٖل  بحلا اترؿاا اتخهو   ةلل باصع  املدلي  للتن ي املوافق

 الفغيمض  زملس ات،لؿم  الٗلنيم   س 2021الاؾت ناثي  ينمايغ املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات  املتت ٘ تالض ع   ب 

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

اٖمممممماتس  بٗممممممض صعاؾمممممم  املتلممممممـ للنقُمممممم  املتٗلممممممم تات،  113-14عقمممممم   تُبيقمممممما ملقتًمممممميات القمممممماتو  التنٓي مممممم   

 بٗممممض الل،مممموء ا مممم  ٖ ليمممم  سة املدليمممم  للتن يمممم  الةكممممغي  املوافقمممم  ٖلمممم  بحمممملا اترؿمممماا اتخهو مممم  ةلل باصع تاملتٗلقمممم  

 ٖ لي  التهوي  ٖل  ما يلة: ؤؾفغتالتهوي  الٗلن س خي  

  ًاءٖضص  .ًٖوا  18 :     اترايغين ألٖا

  تا.نو  18 :     املٗ ر ٖنها ألانواتٖضص 

  ًاءٖضص  :ًٖوا  ى  الؿاص 14 :      املوافقيممممن ألٖا

 عمس فىشي محمد أمهسسً اسماعٍم انحسٌسي

 ابساهٍم انفقٍس فىانزشٍد  محمد زماش

 مصطفى انشاطس زشٍد ازبٍب انصهساء ذوبً

 عبد انسحٍم كشىل وجٍب األمٍه اسماء انىاصٍفً

  حمٍد جعفس الزهراء رحمون

   ًاءٖضص  ي ؤخض.:   ًي الغاف ألٖا

  ًاءٖضص مهممممممممممممُفي  ( ؤًٖمممممممممممماء  ىمممممممممممم  الؿمممممممممممماص :04ؤعبٗمممممممممممم   :  امل تنٗي  ٖن التهوي  ألٖا

 املتوك سمد ض ملي س مد ض اخؿا س ؾٗاص ؤعيب.

 يقرر ما يلي:
ٖلممممم  مقمممممغع النقُممممم   اترايمممممغينًٖممممماثد    ا حلبيممممم  املُلقممممم تنممممماصا املتلمممممـ ات، مممممارة ملضينممممم  تاع صاتممممم  

 .ة املدلي  للتن ي  الةكغي  ا اترؿاا اتخهو   ةلل باصع املوافق  ٖل  بحل ت املتٗلق 

 توقي٘ كاتب املتلـ               توقي٘ عثسـ املتلـ                         

 عقيض فنا                         اؾ اٖي  اترغيغ      
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 جلب ئٌ اجلم عٌ شزوع تع يل الكزار ااملض دقُ علِ وال راصُ  :الث نًُالهكطُ 

 ممممة مؿممممذه  ىممممظو النقُمممم  ؤقمممماع الؿمممميض الممممغثسـ ؤ  ؾممممةب بصعا  ىممممظو النقُمممم  تتممممض س ؤٖ مممماس  ىممممظو الممممض ع  ىممممو 

ن  تُلمب ممن الؿميض الٗامم  قهمض التمضا س بهما  س بٗمض طلم  ؤُٖمي  تونلنا كباية ات، اٖات التراتي   ٖل  الهٗيض الَو

.الكل   للؿيض ٖبض الؿل  الغا     قؿي٘ املضازي  لت  قضي  ٖغى خوس املويٕو

 شضًع امل اخًل .............................................. عب  الضالم الزاضٌ

فو . ًاءس إلازو  املْو  الؿيض الغثسـس الؿيض م ث  الؿلُ  املدلي س الؿاص  ألٖا

بنممممماء ٖلممممم  مقتًممممميات الٓهيمممممر الكمممممغيف عقممممم  تسهممممموم النقُممممم  املتٗلقممممم  تتٗمممممضيلت القمممممغاع ات،بممممماج  ات، مممممارة ف

املتٗلممممم  113.14تتنفيممممظ القمممماتو  التنٓي مممم  عقمممم   2015يوليمممموػ  7س افممممم ىممممم مو  1436عمًمممما   20الهمممماصع  ممممة  1.15.85

 تات، اٖات املدلي . 

س تتنفيممظ 2020صيؿمم  ر  31ه موافممم  1442ل مماصل ألا  مم   16الهمماصع  ممة  1.20.91 بنمماء ٖلمم  الٓهيممر الكممغيم عقمم  

 دلي .املتٗلم تتبايات ات، اٖات امل 47.06املغير  املت   للقاتو   07.20القاتو  عق  

خموس تديمي  القمغاعات ات،باثيم   2021ينمايغ  04تتماعيش  33 بناء ٖل  التٗلي ات املتً ن  تالض عي  الوػاعي  ٖمضص 

بٗمض نكممغو تات،غيممض   2021. ىمظا القمماتو  المظ  صزمم  خيمز التنفيممظ اتتمضاء مممن فماتذ ينممايغ 07.20بلمغ نممض ع القماتو  عقمم  

 .2020صلن ر  31تتاعيش  6948الغؾ ي  ٖضص 

  الض عيمممم  الوػاعيمممم  ؾممممالف  المممممظكغ ٖلمممم  ؤ  تدضيممممض ؤؾممممٗاع الغؾممممو  املدليممممم  يتممممب ؤ  يممممت  تاٖت مممماص مٗمممممايير  تدمممم

ي  بهضي تن ي  املواعص الظاتب  لل، اٖات التراتي   صٖ  اؾتقللها املا ة.  مويٖو

ممماعس تقمممض  لكممم  التٗمممضيلت املقترخممم  لمممبٌٗ فهممموس القمممغاع ات،بممماج  عقممم   تممموت ر  18تتممماعيش  15/2019  مممة ىمممظا إلَا

 . عه  ىظو التٗضيلت فهوس القغاع ات،باج  التالي :2019

   املتٗلم تالغؾ  ٖل  ألاعا    اترًغي  حير املبني  02الفه 

   املتٗلم تالغؾ  ٖل  ٖ ليات البناء. 03الفه 

   املتٗلم تالغؾ  ٖل  ٖ ليات تتؼث  ألاعا   . 04الفه 

   ملاؾؿات الؿياخي  املتٗلم تالغؾ  املفغ م ٖل  إلاقام  تا 06الفه 

   املتٗلم تالغؾ  ٖل  اؾتسغا  مواص البناء من املقال٘. 08الفه 

   املتٗلم بكغ  ألاملك ات، اٖي  الٗام  ماقتا  حغاى تتاعي  ؤ  نناٖي  ؤ  مهني . 34الفه 

   اٖ .املتٗلم تاؾترلإ نواثغ النق  تواؾُ  الؿياعات  الكاخنات الناقل   الغافٗ  التابٗ  لل، 57الفه  

   املتٗلم تفتذ ؤتداا املناف٘  املًاع .  58الفه 

   من الباا الثال  املتٗلم توالبات ألاملك ات، اٖي . 61  60م٘ اقتراح بػال  الفهلي 

تلكمممممم  كاتمممممم  ٖكممممممغ فهمممممموس تممممممالقغاع ات،بمممممماج  ال مممممم  تمممممم  اقتممممممراح التٗممممممضي  بكممممممإيهاس  لممممممة مفٗلمممممم  تات،ممممممض س التمممممما ة:
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 الهيغ  املٗضل  الهيغ  اترالي 

 .الغؾ  ٖل  ألاعا    اترًغي  حير املبني :  2الفه  

 

 :                      درهم للمتر املربؼ. 5منطقة الػمارات 

  : درهم للمتر املربؼ. 3منطقة الفيالت و السكن الفردي  

 و املناطق ألاخرى.

 

 .الغؾ  ٖل  ألاعا    اترًغي  حير املبني : 2الفه 

  اترًغي  غة املبني   ة خض ص الاؾٗاع املدضص  تالقاتو  ك ا تدضص اؾٗاع الغؾ  ٖل  الاعا  

 يلة :

 ؾٗاعألا  املناَم

 صعى ( 20ا    4مم٘ من    صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبمم 05.00 منُق  الٗ اعات

 صعى ( 12ا    2صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبمممم٘ من    03.00 منُق  الفيلت

 صعى ( 12ا    2ٖن ك  متمممممممغ مغبممممم٘ من    صعى  03.00 منُق  الؿكن الفغص 

  صعى ( 12ا    2صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبممممم٘ من    03.00 املناَم الازغل 

 .: الغؾ  ٖل  ٖ ليات البناء3الفه  

غمارات السكن الجماغية أو املجموغـــــات الػقاريـــــــــة و الػقارات املػدة  -1

 درهم للمتر املربؼ املغطى. 12و مهنــــي أو إداري :.......لغرض صناغة أو ثجاري أ

 درهم للمتر املربؼ املغطى. 20.00املساكن الفردية:......  -2

 درهم  غن كل غملية إصالح أو ثرميم. 400.00يؤدى مبلغ     :... -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: الغؾ  ٖل  ٖ ليات البناء3الفه  

 ض ص الاؾٗاع املدضص  تالقاتو  ك ا يلة :تدضص اؾٗاع الغؾ  ٖل  ٖ ليات البناء  ة خ

 ي الٗ ليات مويٕو عزه  البناء ا  عزه   ؿوي  البنايات حير القاتوتي ؤ  . 

 ؾٗاعألا  ات الٗ  

 يواء قاَن  ص ع الهفيذبٖاص  ب
 صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبمممم٘ من 08.00

 صعاى ( 10ا    5  

 يل  للؿقٍومٗات،  الض ع   
 ك  متمممممممغ مغبممممم٘ من صعى  ٖن 08.00

 صعاى ( 10ا    5 

ات  ٖ اعات الؿكن ات، اٖي  ا  املت ٖو

 الٗقاعي 

 صعى  ٖن ك  ممممممممتر مغبممممم٘ من 15.00

 صعى ( 20ا    10  

  ؤ  تتاع  ؤالٗقاعات املٗض  لغغى ننارة 

 صاع  ب  ؤمنه  

 صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبمممم٘ من 12.00

 عى (ص 20ا    10  

 املؿاكن الفغصي 
 صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبممم٘ من 20.00

 صعى ( 30ا    20  
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تالنؿب  للٗ ليات مويٕو عزه  البناء ا  عزه   ؿوي  البنايات حير القاتوتي  ي ي كن ا  

 صعى  . 1000يق  مبلغ الغؾ  املؿتدم ٖن 

 .  لاتيا :الٗ ليات مويٕو عزه  الانلح ا  عزه  الهض 

 الاؾٗاع  ت  لةالٗ 

صعاى ( 1000ا    500صعى  ٖن كمممممم  عزهمممممممم   من600.00 الهض   

  صعاى ( 500ا    200صعى  ٖن كممممممم  عزهممممممم   من  400.00 الانلح
 : الغؾ  ٖل  ٖ ليات تتؼث  ألاعا   .4الفه  

ـــي و يســدد الســػر   ســبة  ــة ألارا ـــــ مــن  % 4يفــرض الر ــم غمــا غمليــات ثجـس

ــة ضدوب ا خســا  ال ــريبة  الحكلفــة ماماليــة التــب يحطلتجــا الحجهقــا املحػلــق  الحجـس

 غما القيمة امل افة .

 :  الغؾ  ٖل  ٖ ليات تتؼث  ألاعا   . *(  4الفه  

 : يدضص ؾٗغ الغؾ  ٖل  تتؼث  الاعا     ة خض ص النؿب املدضص  تالقاتو  ك ا يلة 

 4 5% ا    3  يتُلبها التتهيز املتٗلم تالتتؼث   مممممن % ممممممن التكلف  الال الي  ال .)% 

  تالنؿب  لل، اٖات ال   ؾتُبم   س مغ  ىظا الغؾ  ا  ال   تغحب  ة  ٗضي  نؿةتد )* 

 ا  ؾٗغو 

 : الغؾ   املفغ ى ٖل   إلاقام  تاملاؾؿات الؿياخي : 6الفه  

الكي مؤ ســـات يـــؤدى الر ـــم غمـــا املامـــة لـــح املؤ ســـات الســـيا ية مـــن طـــر  مـــ

ــــا او  ـــققا مجهـــسة للس نـــال  ايـــوال الســـياهح ض وســـح ا ا ـــا الفنـــادـ التـــب ثـــؤار ةرفـــ

واندية الخاصة والنال وملرى الػطل واملامات السـيا ية ودور ال ـيافة ومراكـس 

املحػلـــــــــق  00/61وملصـــــــــور املـــــــــؤثمرات وكـــــــــل مؤ ســـــــــة  ـــــــــيا ية  ســـــــــ  القـــــــــانوب 

ا الر ــم غــن كــل نــخ  وغــن كــل ليلــة  امل شــتات الســيا ية ض وثســدد أ ــػار هــ 

 كما يمح :

 درهم 30,00.... : ……………مراكس وملصور املؤثمرات الفنادـ املمحازة  -أ 

 درهم . 30,00 ...:.............................دور ال يافة من الدراة اولا ... -

 هم.در  7,00 ...:..........................دور ال يافة من الدراة الحانية ... -

 الفنادـ : -  

 درهم   25,00.......... :  .......................خمسة نجوم .......◄

 : الغؾ   املفغ ى ٖل   إلاقام  تاملاؾؿات الؿياخي : 6الفه  

 ام  تاملاؾؿات الؿياخي    اقكاس الايواء الؿيا ة الازغل تدضص اؾٗاع الغؾ  ٖل  الاق

ن ك  ليل  ملستلف انناي املاؾؿات الؿياخي    الاقكاس الازغل ييواء  ٖن ك  شخو ٖ 

 الؿيا ة  ة خض ص الاؾٗاع املدضص  تالقاتو  ك ا يلة :

  الاؾٗاع الانناي

 ؤ
ص ع الًياف    مغاكؼ  قهوع املات غات  الفناصا 

 الفازغ 

 صعى ( 30ا    15صعى   من 25.00

 ا

 صعى ( 25ا    10صعى   من 25.00 تتو  5فنضا 

 صعى ( 10ا    5صعى   من 07.00 تتو  4فنضا 

 صعى ( 7ا    3صعى   من 05.00 تتو  3فنضا 

صعى ( 7ا    2صعى   من 03.00 فنضا تت تي   

 صعى (  5ا    2صعى   من 03.00 فنضا تت    اخض 
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 درهم  07,00..... :  ...........................اربػة نجوم .......◄

 درهم  05,00...... :  ..........................رالرة نجوم ........◄

 درهم  03,00:   ...………………نجمحقب ونجنة وا دة  ◄

 درهم 25,00...... : .....................................النوادي الخاصة...........  -ت   

 "     7.00.......... : ...........................................ملرى الػطل ....... -ذ 

 "     5.00.. : .......................................املامة السيا ية ........ –ج 

النـــــــــــــــــــــال واملالؤـــــــــــــــــــــ  واملـــــــــــــــــــــ وى املر ليـــــــــــــــــــــة واملؤ ســـــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــيا ية  -ح

 درهم  3.00: ...........................................................................ألاخرى.........

 صعى (  25ا    10صعى   من 25.00 فنضقي  ص  االنوا  

 صعى (  25ا    10صعى   من 15.00 الغيايات   املناػس املالغ  للؿياح ص

 صعى (  10ا    5صعى   من 07.00 قغل  الُٗ   ه

 صعى (  7ا    3صعى   من 05.00 الاقامات الؿياخي   

  صعى (  5ا    2صعى   من 03.00 املاؾؿات   الاقكاس الازغل لليواء الؿيا ة ػ

 الغؾ  ٖل  اؾتسغا  مواص املقال٘

 8الفه  

يسخس  الر م غما ا حخراج مواد املقالؼ غما الكميات املسـحخراة مـن  

املقــالؼ املواــودة داخــل النفــوي الترابــي ل جماغــة  ســ  طبيػــة هــ   املــواد ويســدد 

  ػر الر م كما يمح : 

ل متــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــػر غنــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــ اصنا  املواد املسحخراة

 مسحخرح مكػ 

 ال ســــــــــــــــبة للزـــــــــــــــــخور الصـــــــــــــــــال ة للتـــــــــــــــــايقب 

والحجميــــــــل وفينادينســــــــد والغا ــــــــول و جــــــــر 

 يماب ومرااب و فقر

 انواع الرخام -

الرمال والزخور املسحػملة للبنال  -

)  جر اب  ض ثرا  مخحلط( والزخور 

املسحػملة الةراض صناغيـــــة ) الكلسض 

 الصلصال والباوالب(

 

 درهم 20.00

 

15,00  " 

4,00    " 

 

 

    
 

 الغؾ  ٖل  اؾتسغا  مواص املقال٘

 8الفه  

  تدضص اؾٗاع الغؾ  ٖل  اؾتسغا  مواص املقال٘ ٖن ك  متر مكٗب مؿتسغ  خؿب

 َبيٗ  ىظو املواص  ة خض ص الاؾٗاع املدضص  تالقاتو  ك ا يلة : 

 الاؾٗاع الانناي

 صعى ( 30ا    20صعى  ٖن ك  متر مكٗب  من 20.00 الغاؾوس 

 صعى ( 20ا    15صعى  ٖن ك  متر مكٗب  من 15.00 الغزا  املؿتسض   ة التكؿي 

 صعى ( 20ا    15صعى  ٖن ك  متر مكٗب  من 15.00 الغغاتس  املؿتسض   ة التكؿي 

الغم  املؿتسض   ة الهنضؾ  املضتي  

   البناء
 صعى ( 6ا    3صعى  ٖن ك  متر مكٗب   من 04.00

الهنضؾ  املضتي  الُي  املؿتسض   ة 

 البناء  
 صعى ( 6ا    3صعى  ٖن ك  متر مكٗب   من 04.00

 صعى ( 6ا    3صعى  ٖن ك  متر مكٗب   من 04.00 الكلـ املٗض تح،غ البنممممماء ا  للرص  

  صعى ( 6ا    3صعى  ٖن ك  متر مكٗب   من 04.00 الُي  املٗض للهناٖ  اتخؼفي  
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  II -  2019توت ر  18تتاعيش  2019/ 15اع ات،باج  ات، ارة عق  يافات تالقغ باقتراح  

 :  34الفه  

مواس تواله  املاؾؿات البنكي سبتا   مدمضص   ارة الٗا  تواؾُ  ؾياعات تق  ألا تاصل ٖن قغ  املل  ات، -1

   لؼء مند .ؤصعى ا لل تر املغب٘ ٖن ك  عب٘ ؾن   20.00 ة 

ٖمن كم  عبم٘  لل تمر املغبم٘ صعاىم  5.00سبتا   مدمضص   مة ام  مؿمتنبتات  ات، ارة الٗا   قاملل قغ تاصل ٖن  -2

   لؼء مند.ؤؾن  

 20.00تمممما   مدممممضص   ممممة ب سامللمممم  ات، ممممارة الٗمممما  بؿمممموا اتخًممممغ  الفواكممممد بؿممممُاح املضينمممم  قممممغ تمممماصل ٖممممن  - 3

 صعى ا لل تر املغب٘ ٖن ك  عب٘ ؾن  ا  لؼء مند.

 ياعات   الكاخنات الناقل    الغافٗ  التابٗ  لل، اٖ  .: اؾترلإ نواثغ النق  تواؾُ  الؿ 57الفه  

 تضاي  اختؿاا الاتا   املٗت ض  ليل .   ٗت ر الؿاٖ  التاؾٗ  مؿاء -

 : اتداا املناف٘   املًاع:58الفه  

 يتٗلم الامغ تةياف  بٌٗ املاؾؿات   الكغكات ا   القاث   املٗت ض  تالقغاع ات،اع  تد الٗ   سك ا يلة :

ي  النكاٍَبيٗ      املبلغ الوالب اصائو ٖنض اترهوس ٖل  الغزه  تٖو

 صعى  5000.00 املاؾؿات الهناٖي 

 صعى  2000.00 الكغكات املتوؾُ 

 صعى  1000.00 الكغكات الهغغل 

 صعى  3000.00 مدُات الوقوص

 صعى  2000.00 الفناصا  ص ع الًياف 

III –  ثال  املتٗلم توالبات الاملك ات، اٖي  .من الباا ال 61   60ػال  الفهلي  باقتراح 

اٖتباعا ا  اؾتغلس الاملك ات، اٖي  اتخان  يت   ة اَاع  ٗاقض  م٘ املؿتغلي  س ا  الؿوم  الكغاثي  

 60تسً٘ لؼياص  ٖل  عاؽ ك  للا ؾنوات سفاتد من حير املتض  الاختفاّ تالوالبات الكغاثي  املتً ن  تالفهلي  

 61. 

 والشؤوى امل لًُ والربدلُ املًشانًُرئًط جلهُ   ......................................................... جنًب األ ًةو

بؿممممم  هللا المممممغخ ن المممممغخي   الهمممممل   الؿمممممل  ٖلممممم  ؤقمممممغي املغؾممممملي س الؿممممميض المممممغثسـس الؿممممميض م ثممممم  الؿممممملُ  

ًاءس الؿل  ٖليك   . عخ   هللا املدلي س الؿاص  ألٖا

ت،بماج  صازم  ت،نم  املاليم   طلم  تالنؿب  لل كغ ٕ التٗضيلة للقغاع ات،بماج س فقمض ت م  مناقكم  فهموس القمغاع ا

س لم  تقممضي  اقتراخممات ملناقكمذها  ممة الممض ع س  اتُلقمما 2021ينممايغ  04تتمماعيش  33خؿمب ممما لمماء  مة الض عيمم  الوػاعيمم  ٖمضص 

مممن الوليقمم  ال مم  تممي  ؤيممضينا فقممض  قٗمم   ٗممضيلت زهونمما  ممة الفهمموس املقترخمم  مممن َممغي الض عيمم  ال مم  عهمم  متممايت 
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 4مممن ٘س  الممظ  تقتممرح فيممد المموػاع  صعىمم  لل تممر املغبمم 5 :منُقمم  الٗ مماعاتمممن القممغاع ات،بمماج س  لثممان الفهمم  امٗينمم  منهمما 

 ا. صعى  20ا   

فغالبي  الفهوس ال   تضز   ة ىظا املتاس ل  يُغؤ ٖليها ؤ   ٗضي  بي ال   ت  تفهميلها كالغؾم  املفمغ ى ٖلم  

مثل ال   ل ٗ  فيها ص ع الًياف   مغاكمؼ  قهموع املمات غات  إلاقام  تاملاؾؿات الؿياخي  ك غاكؼ  قهوع املات غات

 الفنممماصا الفمممازغ   مممة نمممنف  اخمممض  لمممة ال ممم  َالهمممما التغييمممرس  ات، اٖممم  عاٖممم   مممة ىمممظو التٗمممضيلت الُممماب٘ الالت ممممارة 

مممضص تتمممو  املاؾؿمممات الؿمممياخي   كمممظل  الٓغفيممم  الاؾمممت ناثي  ال ممم   ٗسكمممها المممبلص  طلممم   صممم،يٗا  لمممبٌٗ الفهممموس ٖ 

 ؿياخ   كظا  تقاء بؾت غاعي  ىظو املاؾؿات. لل

 رئًط اجمللط اجلم عٌ  ................................................. امس عًل احلزيزٍ

ممٕل ٖلمم   مممن زمملس كل مم  الؿمميض عثممسـ ت،نمم  املاليمم   قؿممي٘ املممضازي   ممة الت ممإ ت،نمم  املاليمم  فمميلخٔ مممن الَا

لمم  التديممي     ؤتممد لممسـ ىنمماك ؤ   ٗممضي  لمموىغ  تاؾممت ناء ال تفهممي   ممة بٗممٌ الفهمموسس القممغاع ات،بمماج  الؿمماتم ٖ 

 تدممن خا لنممما ممممن زمملس التٗمممضي  ؤ  تدمممافٔ ٖلمم  تفمممـ القمممغاع الؿمماتم المممظ  ت ممم  املهمماصق  ٖليمممد ممممازغا  املدافٓممم  

ٖلم  تفممـ املبمالغ  لكممن  مة بَمماع  التفهمي س عب مما ىنماك ؤممموع مؿمتتض يتٗلممم تقمغاعات الهممض  ال م  ت مم  بيمافذهاس ؤممما ممما 

 مبني   الًغيب  ٖل  تقؿي  الٗقاع فه  مضعل  لضينا. يتٗلم تالًغيب  ٖل  ألاعا    الغير 

القمممممغاع ات،بممممماج  املتمممممضاعؽ بهمممممظو المممممض ع  الاؾمممممتبناثي  لممممماء ليمممممتلء   القممممماتو  ات،بممممماج  المممممظ  تممممم  نكمممممغو تات،غيمممممض  

س  لكممن مممن زمملس املقاعتمم  ي تتممض ؤ   ٗممضي  لمموىغ  تمم  ىنمماك تفهممي   تدضيممض  مممن... ب مم ...( 2020الغؾمم ي  تممضلن ر 

ٖت ضتا الؿٗغ املتفم ٖليد تالقغاع ات،باج  الؿاتم  ىو ألامغ الظ  ؤقاع بليد الؿيض عثمسـ ت،نم  املاليم   قؿمي٘  تدن ا

 املضازي  تل،ن  املالي .

  ض ش ر مج عٌ  ...................................................  ضطفِ امل ىنل

قكغا الؿيض الغثسـس لن ؤصز   ة تفاني  املُغ ح تي  ؤيضيناس لكن ؾإعبِ مضازل    ة ىظو النقُ  تتركيز مم٘ 

ء ممممن الضيبالممم  ال ممم  اتتمممضؤت بهممما تمممضزلة  مممة تضايممم  ات،لؿممم   طلممم  ٖنمممضما تدمممضل  ٖمممن القاٖمممض  القاتوتيممم . فتديمممي  لمممؼ

فمممض   تمممضاٖيات لاثدممم  كوفيمممض الويمممٗي   -تالنؿمممب  لنممما ك  ثلمممي  للؿممماكن -القمممغاع ات،بممماج  تنممماء ٖلممم  القممماتو  ات،بممماج  

ػيمممماص س فممممةطا كمممما  ىنمممماك بقممممكاس  ممممة بيتمممماص مممممواعص ماليمممم  ؾممممنتي   5الاقتهمممماصي   القممممضع  الكممممغاثي  لل ممممواَني  ي تتد مممم  

مممما مممممن الةممممراء لمممماء بٗممممضو تغفيممممد  الممممظ  لممممسـ لممممد ٖلقمممم   لل، اٖممممات املدليمممم  فلممممتكن تالنؿممممب  لل تممممايت ال مممم   ٗممممغي تٖو

س ؤ  املكممٕغ  تًممغ عيات املممواَني  ؾممواء  ٗلممم ألامممغ تا ؾممواا ؤ  إلاتمما ات ؤ  الغؾممو  ات،باثيمم س لهممظا فسلنمم  املويممٕو

لمم   ى مما ملؼممما   ي يتمموػ تتا ػىمما  بهممظا تكممو  مقيممضينس لممظل  ي ٖلمم   املؿممتول املغكممؼ   يمم٘ اترممض ألاصنممي  اترممض ألٖا

 02صارة للظىاا ملا فوا ألاصنيس فةطا كا  القُإ اتركوم  املٗن  ؤنضع  ىظا التٗضي  القماتون    يم٘ فيمد ممثل  ممن 

(س في كننمما 02صعىم  تمم  تمظىب ل صنممي  ىمو صعى مما    05ؤ   04ؤ   03صعاىمم ( فلمسـ مممن الًمغ ع  لنمما ؤ  نٗت ممض  05ب م  

ؤ  تغف٘ القي   بٗض ٖض  ز ـ ؤ  ٖكغ ؾنوات لكن ي ي كننا تسفيًهاس ف ا يٗنسنا تدن ك  ثلي  للؿماكن  ؤتنما يمض 

غ املقترخمم س ؤممما كمم  ػيمماص   تُلممب مممنك  ٖممض  الؼيمماص   ممة املبممالغ املولمموص  تممالقغاع ات،بمماج   اٖت مماص اترممض ألاصنممي  ممة املبممال

يسو الفهوس ألازغل ف ا يؿمغ  ٖلم  املماص  الثاتيم  يؿمغ  ٖلم  تماية املمواص  مة بَماع امللث م س ألاصنمي في ما خمضصو املكمٕغ 
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بكممك  عؾمم   تالنؿمممب  ت، يمم٘ ات، اٖمممات ممم٘  لمموص ازمممتليس فالقاٖممض  الٗامممم  ىنمما ي تًمم ن تفمممـ التممواػ  فالتتممماع  

بيًمممماءس  الفمممملح تممممالغغا لممممسـ ىممممو الفمممملح بؿمممموؽ...بت س  لكممممن تممممي  ؤيممممضينا ؾمممملح تتاع صاتمممم  لسؿمممم  كالتتمممماع  تالممممضاع ال

بؿميِ لممضا  مؿممال   ىممو التهمموي  ٖلم  ألاصنممي في مما خممضصو القمماتو س  بهممف  ٖامم  فسلنمم  عؤينمما لممة املتٗلقمم  تممغفٌ 

ض  الؼياص  ٖل  ألاصني الظ  خضصو قاتو  ات،بايات  .ك  ػياص   لو بؿنتي   اخض  ة ل ي٘ الفهوس ٖ 

  ض ش ر مج عٌ  ......................................................... ذلم  إحض ى

املتٗلممممم تتبايممممات ات، اٖممممات  47.06املممممت   للقمممماتو   07.20في مممما يسممممو تديممممي  القممممغاع ات،بمممماج  َبقمممما للقمممماتو  

املدليمم س ؤعيممض ؤ  ؤقممير  ب مم  ؤ  ىممظا التٗممضي   إلانمملح ممما ىممو بي بنمملح لؼجمم   ممة اتتٓمماع بنمملح قمم و ة   يمم٘ قممماتو  

س ىظا من له . بَاع لل،بايات املدلي  ك ا ت    إلاقاع  ب   طل   ة املويٕو

 صزمم  خيممز  2020صلن ممر  31الممظ  تمم  نكممغو تات،غيممض  الغؾمم ي  تتمماعيش  07.20 في مما يسممو القمماتو  ات،ضيممض عقمم  

س فات، اٖممات املدليمم  مُالبمم  تتديممي   ملءممم  قغاعاعهمما ات،باثيمم  ممم٘ ىممظا القمماتو س  ىنمما 2021ينممايغ  01التنفيممظ تتمماعيش 

تبمماع ؤلنمماء  ٗممضي  القممغاع ات،بمماج  مهمملر  املضينمم   ؾمماكنذها  بالتمما ة  صمم،ي٘ الاؾممتث اعس ؤقممير ب مم  يممغ   ع  ألازممظ بٗممي  الٖا

الوي٘ الالت ارةس قضع  الؿاكن س فٗنض مناقك  اترض ألاصنمي  اترمض ألاقصم    ممن... ب م ...( يتمب اؾتدًماع  الازمتلي 

فإلناء تدضيض التؿمٗير  يتمب ؤ  تنُلمم ؤ ي ممن اترمض ألاصنميس تي  املض  فتاع صات  لسؿ  لة الضاع البيًاء ؤ  َنت س 

تبممماع  فالقمممضع  الكمممغاثي  لل مممواَن متوايمممٗ  ك ممما يتمممب  صممم،ي٘ الاؾمممتث اع  اترغكيممم   لمممة ؤمممموع يتمممب ؤزمممظىا بٗمممي  الٖا

  زهونا م٘ الٓغ ي ال   نٗسكها خالياس فل ي كننما تسفميٌ مما ىمو مولموص تمالقغاع ات،بماج  فةمما ؤ  تبقم  ٖلم  القمي

املولمموص  تممد ؤ  تؼيممض فيهمماس  ؤتمما ؤقتممرح ؤ  تبقمم  ٖلمم  ممما ىممو مولمموص تممالقغاع ات،بمماج س مممن ىنمما ؤقمموس تممإ  القمماتو  ات،ضيممض 

لاء تاترض ألاصني  اترض ألاقصم    تدمن تقتمرح الٗ م  صاث ما تاترمض ألاصنمي تٓمغا للٓمغ ي اتراليم   لكمن بطا كاتم  املبمالغ 

 ألاصني نٗت ض املقغع تالقاتو  ات،باج  اترا ة قب  التٗضي .  املولوص  تالقغاع ات،باج  ؤٖل  من اترض

تدمممن مممم٘ تدؿمممي   تُمممويغ املمممواعص  املمممضازي  الظاتيممم  لل، اٖممم س قمممغيُ  ؤي تكمممو  ٖلممم  خؿممماا املضينممم   قمممضعاعهاس 

عب ممما  مممة املؿمممتقب  خين ممما تتدؿمممن ألامممموع زهونممما بطا كاتممم  ىمممظو ألامممموع ت مممـ ف ممم  مٗينممم س لمممظل  يتمممب تمممضتير ألامممموع 

ي  تكو   ة ناتح املضين .ت   نُم  مويٖو

مؿإل  ؤزغلس يخٓ  تإ  بٌٗ التؿٗيرات املٗت ض   ة القاتو  ات،ضيض لة تفؿها املٗت ض   ة القمغاع ات،بماج س 

 ىمو ؤمممغ ؤؾتدؿممندس لكنم  يخٓمم  ؤيًمما ؤ  ىنمماك ػيماصات  ممة بٗممٌ املمواص  ىممو ؤمممغ ي  ؿمم ذ تمد الٓغفيمم  اتراليمم س  كنمما 

اترمض ألاصنمي كالغؾم  ٖلم  ٖ ليمات البنماءس ففم  الهميغ  املٗضلم  لمممممم ةبٖماص  بيمواء قماَن  ص ع الهمفيذ تت ن  لو اٖت ضت  

صعاىممم   08صعاىمم س  ؤتمممت  اٖت ممضت   10ب ممم   05  الٗبمماع   ٗ ممر ٖمممن تفؿممها ةقممماَن  ص ع الهممفيذة( فقمممض خممضص الؿمممٗغ مممن 

.صعاى س تفـ ألامغ تالنؿب  ملٗات،  ا 05ٖوى اترض ألاصني الظ  ىو   لض ع  يل  للؿقٍو

 05تمممم  تدضيممممض الؿممممٗغ  تالنؿممممب  للفنمممماصا قممممض تالنؿممممب  للغؾمممم  املفممممغ ى ٖلمممم  إلاقاممممم  تاملاؾؿممممات الؿممممياخي س ف

س  بالنؿممممب   25صعىممم   ؤتممممت  اٖت مممضت   25  10تتمممو  تمممي   صعىممم   ىممممظا ؤممممغ ي يصممم،٘ ٖلمممم  بنكممماء فنممماصا مممممن ىمممظا النمممٕو

صعىممم س  نٗلممم  ل يٗممما ألاػمممم  اتخاتقممم  ال ممم   07ىممم   ؤتمممت  اٖت مممضت  صع  10  05تتمممو  تممم  تدضيمممض الؿمممٗغ  تمممي   4للفنممماصا 

  ٗغفها الفناصا. 
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في مما يسمممو الغؾممم  ٖلممم  اؾمممتسغا  املقمممال٘س فهنممماك بٗمممٌ ألانممناي ال ممم  ؤتفمممم ٖلممم  الؿمممٗغ املدمممضص لهممماس حيمممر ؤتمممد 

صعاىممم س  04وى صعاىممم  ٖممم 03تالنؿمممب  للُمممي  املٗمممض للهمممناٖ  اتخؼفيممم  كممما  ممممن ألا  ممم  اٖت ممماص اترمممض ألاصنمممي المممظ  ىمممو 

 لتص،ي٘ اترغفيي   الهناٖ  التقليضي .

ىناك مؿإل  ؤزغل تتٗلم تبٌٗ املقترخات إلايافي  ال   لاءت زاع  ىظا القاتو   املض ت  تالهمفد  مما قبم  

س لكنهما لماءت ملػمم  لمدس  تغيمض ممن الؿميض (II)س النقُم  الثاتيم  ات، مارة ات،بماج  تمالقغاع  ٗمضيلت مكمغ ٕألازير  ممن 

الممممظ   58( زهونمممما خمممموس الفهمممم  58  57س 34ي٘ املممممضازي  بُٖاءتمممما تويمممميدات خمممموس ىممممظو النقُمممم   الفهمممم  قؿمممم

مممممن البمممماا الثالمممم  املتٗلممممم توالبممممات الاممممملك  61  60ػالمممم  الفهمممملي  باقتممممراح ممممماػاس حامًمممماس  كممممظا تويمممميدات خمممموس 

 س ل  ملاطا ت  بصعا  ىظو الاقتراخات تالظات. ات، اٖي 

  مٗغ يس  تت ن  ؤ  تكو  ىظو التٗضيلت  ة ناتح املضين   ؾاكنهاس ف غؼاتا من ىظا  اذح 

 .اله ئبُ الزاععُ للزئًط  .............................................................  سيزَ دنيب

 قكغا الؿيض الغثسـس

في س الؿاص  اترًوع الكغا .  الؿيض القاثض س الؿيضات  الؿاص  املؿتكاعينس الؿاص  املْو

ة القممغاع ات،بمماج  كاتمم   ٗممضيلت يتممض مممن ملءمذهمما ممم٘  في مما يسممو ىممظو النقُمم  الثاتيمم  املتٗلقمم  ت كممغ ٕ  التٗممضيلت  مم

الض عي  الوػاعي  ال   تلقيناىا من  ػاع  الضازلي . تسهموم مضازلم  الؿميض املؿتكماع مد مض اخؿما   ال م  اقماع فيهما 

 7تتمو  تماص    3تتمو     4صعىم س   فنماصا  25تتمو  تماص   5ا    الال ن  املدمضص  لوالهم  الفنماصا تسهموم فنماصا  

صعاى   طل  مدضص  ة القغاع ات،باج  زانم  ا  ات، اٖم   كمتغ  ٖلم  ىمظو الال نم   بالتما ة يي كمن  غييرىما في ما ؾمبم 

 ا  اقاع لد الؿاص  املتضزلي .

  لة كالتا ة : 34تالنؿب  لل قترخات ال   يتً نها الفه  

تقمم  الامممواس توالهممات املاؾؿممات البنكيمم  املقتممرح ألا س : تمماصل ٖممن قممغ  امللمم  ات، ممارة الٗمما   تواؾممُ  ؾممياعات  -1

ىنماك  34صعى  لل تر املغب٘  ٖمن كم  عبم٘ ؾمن  ا لمؼء منمد. عب ما ىمظو الاتما   فهم  متوالمض  تالفهم   20اتا   مدضص   ة 

 قباتي  اتوماتيكي  املتنق  اتخام بكغك  الاقهاع  .

الوكممايت البنكيمم  تواؾممُ  الٗنمما ين لممتُ  تالنؿممب  للنقُمم  الازيممر  تتًمم ن اؾممتغلس لل لمم  ات، ممارة الٗمما  مممن َممغي 

 املوقف اتخام تنق   ايضإ الامواس اط  لة متوالض   كظا امللهقات الؼلالي   حيرىا. 

صعىمم  للوكالمم  ٖممن عبمم٘ ؾممن  ٖلمم  مؿمماخ  2000.00لممضينا موقممف زممام تنقمم   ايممضإ الامممواس الممث ن ات،ؼا ممة املدممضص لهمما 

لممم  مايبمممض 16ال اليممم  اقهممماىا  صعىممم   20   مممة فممما  ىمممظا املقتمممرح خايمممغ لمممضينا   مدمممضص  مممة تفمممـ الفهممم  ا متمممر مغبممم٘ ٖ 

مممد  16لل تمممرس  اطا ق نممما بٗ ليممم  خؿممماتي  ؤ  تًمممغا الؿممموم  الكغاثيممم   مممة مؿممماخ    320متمممر  فؿندهممم  ٖلممم  مممما مت ٖو

ات، مممارة  متمممر  عب ممما لمممضينا ىمممظا املقتمممرح. لمممضينا املقتمممرح الثمممان  تممماصل ٖمممن اؾمممتغلس امللممم  16صعىممم     مممة مؿممماخ  اقهممماىا 

صعاىم  تالنؿمب  لل ؿمتنب   5صعاى  لل تر ٖن ك  عب٘ ؾن  ا لؼء منمد ي  5الٗا  يقام  مؿتنب  ٖا  اتا   مدضص   ة 

ممماع  ا   اطا يخٓنممما املؿممماخ  ال ممم  يمممت  اؾمممتغللها ممممن َمممغي املؿمممتنبثات تتمممض اتمممد يمممت  اؾمممتغلس لمممؼءا كبيمممرا  مممة ىمممظا الَا
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صعىمممم   ٖل مممما ا  ىممممظو 1000صعاىمممم  لل تممممر ؾمممموي تدهمممم  ٖلمممم  مت ممممٕو  ممممة  5متممممر  ممممة  200ق نمممما بٗ ليمممم  خؿمممماتي  ملؿمممماخ  

 املؿتنبثات  ُٗ  ل الي  لل، اٖ .

 ممممة خالمممم  الل،مممموء ٖممممن مدمممم  الممممغاء فمممما  الوالبممممات  62ؾممممست  خضفممممد يتممممد مممممغتبِ تالفهمممم    61   60تالنؿممممب  للفهمممم  

    قكغا.  ىظو لة مضازل  61  60املدضص  اٖلو  ٗت ر كدض اصني ي تد لد ٖلق  تالفه  

 صشًع امل اخًل. ........................................... عب  الضالم الزاضٌ   

 يً  ٖض  اتا ا  منها :  34تالنؿب  يقتراح اياف  تالقغاع ات،باج  الفه  

تاصل ٖن قغ  املل  ات، ارة تواؾُ  ؾمياع  تقم  الاممواس توالهمات املاؾؿمات البنكيم  الاتما   املدمضص   مة  .1

 .  غب٘ ٖن ك  عب٘ ؾن  ا  لؼء منداملصعى  لل تر  20

صعاىم  لل تممر املغبم٘ ٖممن عبم٘ ؾممن   5امللم  ات، ممارة الٗما  يقامم  مؿممتنبتات اتما   مدممضص    مة  قممغ تماصل ٖمن  .2

   لؼء مند. ؤ

صعىممم   20امللممم  ات، مممارة الٗممما  بؿممموا اتخًمممغ  الفواكمممد بؿمممُاح املضينممم  اتممما   مدمممضص   مممة  قمممغ تممماصل ٖمممن  .3

 لل تر املغب٘ ٖن ك  عب٘ ؾن  ا  لؼء مند. 

املتٗلممممم تاؾممممترلإ نممممواثغ النقمممم  تواؾممممُ  الؿممممياعات  الغافٗممممات ات، اٖيمممم  فك مممما ىممممو  57تالنؿممممب  للفهمممم   .4

تضايم  اختؿماا  التاؾمٗ  لميل  لهمظا تم  اقتمراح اٖتبماع القغاع ات،باج  الاتما   املدتؿمب  يهماعا   الازمغل لميل يتً ن مٗلو  

 .الاتا   املؿتدق  ٖن الفتر  املؿاثي 

ممم  ممممن املاؾؿمممات لهمممظا  اع  كمممو  ًممم٘  امل: املتٗلمممم تاتدممماا املنممماف 58الفهممم    .5 القمممغاع ات،بممماج  يتًممم ن مت ٖو

 تقترح تً ي  املاؾؿات ألازغل ب   ات،ض س املٗت ض خؿب ماىو مبي  تاللثد  ؤؾفلد :

ي  النكاٍ  املبلغ تالضعى  ٖنض اترهوس ٖل  الغزه  َبيٗ    تٖو

 صعى . 5000.00 املاؾؿات الهناٖي 

 عى .ص 2000.00 الكغكات املتوؾُ 

 صعى . 1000.00 الكغكات الهغغل 

 صعى .3000.00 مدُات الوقوص

 صعى . 2000.00 الفناصا   ص ع الًياف 

من الباا املتٗلم توالبات الامملك ات، اٖيم   الكغاثيم  خيم  يمت  اؾمتغلس   61   60اقتراح الغاء الفهلي   .6

ٖل  عؤؽ ك  للا ؾمنوات  ي كمن  ٪ 10  تغتف٘  تنؿب  ىظو الاملك  ة اَاع  ٗاقض  ك ا ا   الؿوم  الكغاثي  املٗت ض

 .61  60لك  يًاي ا   ىاطين الفهلي  ملا لد من ٖلق  تالفه   62الغاء الفه  

 . ض ش ر مج عٌ  ............................................................. عمز فىسٍ  

الؿمممميض الممممغثسـس الؿممميض القاثممممض الؿممميض م ثمممم  الؿمممملُ  املدليممم س الؿمممميضات  الؿمممماص  س بؿممم  هللا الممممغخ ن المممغخي 

 َغ ات، اٖ س اترًوع الكغا .ؤاص  املؿتكاعين. الؿ
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تضايمم   تدمممن تنممماقل ىمممظو النقُممم  املتٗلقمم  ت غالٗممم  القمممغاع ات،بممماج   مممة بٗممٌ فهمممولد ك ممما لممماء  مممة ص عيممم   ػاع  

ممٕل املفهمم  ٖلمم  م  ممة اترقيقمم  يي كممن بي ؤ  تسممغ  ت لخٓمم   ستلممف الفهمموس ؤى همما ىممظا التغييممرس الضازليمم   بٗممض الَا

غييممرات لوىغيمم  كبيمممر  ي كممن ؤ  تترافمم٘ ٖنهمما ؤ  تناقكممها بكممك  مؿممتفيٌ  تفاصيمما لل مممـ ممم٘ الٗلمم  ؤتممد لسؿمم  ىنمماك  

تالقممضع  الكممغاثي   املممـ ت همماتح الؿمماكن  ؤ  كمم  ممماي كن ؤ  مهمم  اترالمم  الالت اٖيمم  ال مم   ٗسكممها املضينمم   الممبلص ككمم  

قتممرح الممظ  تقممضم  تممد عثاؾمم  املتلممـ  ال مم   ممة اترقيقمم  يتدتمما  ا مم  الممتد لت ؤ  عؾممو  بيممافي  ىنمما يتممض ؤ  ؤل ممن امل

 المممممظ  ىمممممو تمممممي  ايمممممضيناس كوعقممممم  لنقممممماف  ال مممممن كمممممظل  املناقكممممم   املضا لممممم   القمممممغاع المممممظ  زغلممممم  تمممممد ت،نممممم  املاليممممم   مممممة 

الاختفممماى بهمممظو الاتممما ا   الغؾمممو  ال ممم  اقترخهممما املتلمممـ  ال ممم   مممة اترقيقممم  تغارمممة بكمممك  كبيمممر القمممضع  الكمممغاثي   تغارمممة 

خمممض مممن ؤ  ػيممماص   لمممو ا  ؤة الممظ   ٗسكمممد مضينممم  تاع صاتمم   كافممم  الف ممات املتت ٗيممم  خ ممم  ي يتًممغع املؿممتول الالت مممار

املتلممممـ ؾمممميض قغاعاتممممد ي كممممن ا  يؼيممممض  ممممة ىممممظو الاتمممما ا   الغؾممممو س َبٗمممما ات، اٖمممم   ممممة خالمممم  ماؾمممم  ا مممم  تن يمممم   تُممممويغ 

املمممض  املغغبيممم   املتٗلقممم  تايكغاىمممات ممممضازلها زانممم   مممة ىمممظو الٓغفيممم  الاؾمممت ناثي  ال ممم   ٗسكمممها ات، اٖممم  ٖلممم  ؾممماثغ 

س لمممغاء خالمممم  اتح،ممممغ الهممممحة  الانٗكاؾممممات الؿمممملبي  ال مممم  2021املاليممم  الكبيممممر   ال مممم  ؾممممتٗغفها امليزاتيمممم   املاليمممم  لؿممممن  

ؾمميُغخها بكممك  ٖمما  ٖلمم  النكمماٍ الاقتهمماص   املنهمم   اترغ ممة  الممظ  ؾممي ـ بكممك  ؾممل   مممضازي  ات، اٖمم  زانمم  

 5الممظ  يتًمم ن  2قمم  بهممظو الاتمما ا يٗن  تقيمم  ٖلمم  خالهمما لمم  يكممن ىنمماك ؤ   غييممر كبيممر فالفهمم  احلممب الفهمموس املتٗل

اختفًمم  تممد ك قتممرح مممن َممغي املتلممـ ك مما ي كممن لتلمم  املنمماَم الازممغل ا  يًمماي لهمما نؿممةيا  ممم٘ اؾممت ناء املكمما   3 

 اف  صعى  ا  الني  لك  نغير نؿةيا.الفغص  ال   عه  الُبق  املتوؾُ  اما املناَم الازغل خي  ت  خضي ك اي كن اي

يمواء ف م  الهمفيذ بتالنؿب  للفه  الثالم : املتٗلمم تمغزو البنماء  مة عاجم  يتمب ا  تسفمٌ قمس ا مما تسهموم 

يلمممم  للؿممممقٍو ي  ىممممظا الغؾمممم  املتٗلممممم تالبنمممماء الممممظ  ؾممممتاصيد الاصاع  يٗنمممم  ؾممممتقو  تاٖمممماص  تنمممماءو ا   مٗات،مممم  الممممض ع   

كلفممم  ؾمممسنٗكـ ٖلممم  املؿممماخ   ؾمممسنٗكـ ٖلممم  املؿمممتفيض خيممم  ؾمممينتق  ممممن ص ع الهمممفيذ اٖممماص  الايمممواء فالكمممغك  امل

 ؾيكو  افً  لك  تبقي  ة التولد الٗا   اؾتراتيتي  ٖض  املـ تالقضع  الكغاثي . 6ا   5 بتا   اطا ت  تقو 

نم   املتلمـ يقتمرح تالنؿب  ملؿال  املتٗلق  تالٗقاعات املٗمض  لغمغى نمنارة ا  تتماع  ا  منهم  ا  اصاع  فهم  م ك

ي  احلمب البنايمات ؾمتكو  امما اصاعيم  ا  تسمو انكمُ  نمناٖي  خيم  لمن تمالغ بكمك  كبيمر ٖلم  الاصاع   15ا  تغف٘ ا   

 ا  ٖل  املؿتث غ  الظ  ؾيتؼ ىظا البناء ا   خض  نناٖي .

صعىممم  ي  احلمممب  500 تالنؿممب  لنقُممم  املتٗلقممم  تالهمممض  اقتمممرح ا  يٗمماص فيهممما النٓمممغ  ا  تبقمممي  مممة مممات  تدضيمممضو  مممة

الناؽ املٗنيي  تالهض  ينت و  ا   ف   مٗوػ  زان  ال   تقُن  ة الض ع التراتي   ايل  لؿقٍو  ا  ي تقو  تما  ػيماص  

اع  ا  تبقي  ة  صعى  كدض اصني لك  تنس،  م٘ مالاءت تد الض عي  زان  ا  ىظو الف   مًغع   ممن  500 ة ىظا الَا

 ىظا الهض  .

 ل  يُغؤ ٖليد ؤ   غيير.        4  تالنؿب  للفه

اتخام تايقامات الؿياخي  تقغيبا فه  ماػالم  ٖلم  ممالة ٖليمد ات ما اعيمض فقمِ ا  اقمير ا م   6تالنؿب  للفه  

صعى ديمم  اتنمما ي تتمموفغ   مغاكممؼ  25صعىمم   ىنمما يممت  زفًممها ا مم   30ص ع الًممياف  مممن الضعلمم  الا  مم  كاتمم  مدممضص   ممة 
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 25ل  تتوفغ ؾول ٖل  ص ع الًياف   اطا صققنا  ة صفتر المتد لت تلخمٔ ٖلم  ايهما مدمضص   مة  قهوع مات غات فازغ  

اع. 30صعى   ي كننا ا  تدضصىا   ة   صعى   اٖاص  النٓغ  ة ىظا الَا

اٖتقض اتنما لؿمنا مٗنيمي  تمد  مة مضينم   تاع صاتم  ي ت لم  مقمال٘  ي عمماس    لسؿم  لنما ا صيم   ؾموي  8فالفه  

اص  النقاف  ىظو لة ملخٓا  . لهظا ي   متاس ٖي

 .اله ئبُ الزاععُ  للزئًط  ..................................................... سيزَ دنيب        

 قكغا الؿيض الغثسـ.

خيمم  ؾيدهمم  لممضينا  تًمماعا  ممة تفممـ الفهمم  مممن خيمم   الاصاء يتممد مممغ   34لممض  ملخٓمم  تسهمموم الفهمم  

 بلمممغ لؼا ممممة ال ممم  تممم  تسهيهممممها صعىممم  ك 2000صعىممم  ال مممم  تدمممضص لل تمممر  تمممم  تتدمممضت تممماع  ازمممغل ٖلمممم   20تتدمممضا  ٖلممم  

للوخات الاقمهاعي س  الامماكن املسههم  لتوقمف  ؾمياعات تقم  الاممواس توالهمات املاؾؿمات البنكيم .  لهمظا اتما  مة عؤيم  

 ا  يت  خضي تق   ايضإ الامواس تسهوم اؾتغلس املل  الٗا  .

 . ض ش ر مج عٌ  ............................................................. عمز فىسٍ  

تنكيممم   ي نممممل  لهممما تاملتمممماس الالت مممارة   كممممك  ممممضزوس ىمممما   ت ممما اتنممما تتٗاممممم  مممم٘ ماؾؿمممم  اؾمممتث اعي  ك اؾمممم 

صعىم   20صعى  لن تمالغ ٖلم  املاؾؿم   بءم  ء تمضس  2000لل، اٖ  من الافً  ا  تبقي ٖل  الهيغ  الا    املدضص   ة 

تبممممماعو مبلمممممغ ػىيمممممض لمممممضا تممممم  ي  امللممممم   املتوالمممممض توالهمممممات الاتنممممماك ي يمممممت 320املتمممممر  المممممظ  ؾممممميُٗ   16 مممممة    صعىممممم  ٖي

 اؾتغللد من َغي ات، اٖ .

 . ض ش ر مج عٌ  ...................................................  ضطفِ امل ىنل

 ا يسمو ىمظا املويمٕو ال م  ماقيم  ؾماتقا القمغاع ات،بماج  الانملة املهماصا ٖليمد  املٗت مض فيكسلن  تغكيةي  

 مواصو يي كن تقليهها لكويها قاٖض  يتناقل.

افوا الاصنمممي ي كننممما الازمممظ تمممايصني  مممة ل يممم٘ مممما  عص  مممة القممماتو   مممة الاصنمممي   مممة الاقصممم   يصارمممة لمممظىاا ا ممم  مممم -2

الفهمموس تمممض   اؾمممت ناء يتمممد ؾمممنتض  مممة المممنقِ الازمممغل في ممما بٗمممض ٖلقممم   تقممماَ٘  القمممغاع  املتٗلمممم تالتمممضتير املفممموى لمممد 

ٖلقم  تالتممضتير ات،بماج  ا  مممضازي  الٗامم  لل، اٖمم  ؤ  املمضازي  الضاتيمم  لل، اٖم    ممة ٖلقم  بهممظا املويمٕو اقتممرح ا  

 خ ممم  اطا تبممي  ا  الٓمممغ ي الاقتهممماصي   غيممرت  انمممبد  ىنممماك ممممضازي   ض ص ع  ازمممغل  مممة ىممظا املتلمممـ ا  حيمممرو   ٗقمم

صعاىممم  خؿمممب القُاٖمممات   فمممم الامممموع ال ممم  ت ممم  الاقممماع  اليهممما خاليممما ٖلممم  اؾممماؽ اٖمممضإ قمممغاء   4ا   3ي كننممما ايممماف  

 مم  ي ٖلقمم  مباقممغ  لهمما تايػممم   الٓممغ ي اتراليمم  لل اؾؿممات التتاعيمم  الغبديمم  املاليمم  كايتنمماك  بٗممٌ املاؾؿممات ال

فهمممم   اذممممر   ي كممممن تدضيممممض اتمممما   زانمممم  بهمممما  يتدتمممما  للنقممممافس  ٖلمممم  ا  تكممممو  ىنمممماك صعاؾمممم  تقغيةيمممم  للقُاٖممممات 

الاقتهماصي   الالت اٖيمم  املتموفغ  لممضينا لكم  تهمم  ا م  اترممض الاصنمي  ب مما اتنما ترممض الؿماٖ  ي تتمموفغ ٖلم  كمم  طلم   تدممن 

تضٖو الاتتاو  ة اترض الاصني.مما لم  يمنو ٖليمد القمغاع الؿماتم ا  نٗت مض اترمض الاصنمي تسهموم الكمُغ الثمان  ك تلـ 

  الظ  اقاع لد الؿيض ٖبض الؿل  الغا     ؾكي٘ املضازي   ة  ٗقيب   توييدد ملا َغح  ة النقاف.
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 رئًط اجمللط اجلم عٌ.  ................................................ امس عًل احلزيزٍ 

ٖل  مؿمتول ت،نم  املاليم   التٗمضي  الايما ة  مة القمغاع ىمو الهمض  المظ  كما  مدمضص ىظا ىو الالغاء الظ  كا   عب ا

صعىم  فلتمغل مانٗما  ي اقمكاس لمضيناس  امما  500صعى   ب ما ا  الازمو  اقترخما  600صعى   اقترخنا  1000   500 ة ما تي  

تتمو   ال م  خمضصت فيمد  5صا ممن في ما يسمو ص ع الًمياف  زانم  املهمنف  ممن النمٕو الغفيم٘ اطا ت م  مقاعتذهما تالفنما

 25صعىمم  ممم٘ الٗلمم  ا  ص ع يممياف  تفممموا الفنمماصا  ممة الاتمما    ممم٘ طلمم  فممما  املتلممـ اعتممإ ا مم  تدضيممضىا  مممة  25اتمما   ا 

 صعى .

تالنؿب  ملا ىو مدضص تالقغاع ات،باج  ؾسبقي ٖل  مما ىمو ٖليمد امما تسهموم التٗمضيلت املقترخم  ؾمنٗ   تاترمض 

 تفاا ٖليد الناء ٖقض الت إ  مناقك  الل،ن  املالي س الاصني  ىظا ما ت  الا

صعىمم س تسهمموم الممض ع الايلمم  للؿممقٍو  ص ع  600مويممٕو قممغاع الهممض  لمم  يممت  فيممد اتسمماص الممغاء اترممض الاصنممي  ممة 

ممماع يصعالهممما تالفهممم  املتٗلمممم تغؾممم  املفمممغ ى ٖلممم  عزمممو ٖ ليممم  فممماملتلـ الهمممفيذ  البنممماء  خ ممم  اطا اعتممما  مممة ىمممظا الَا

ماع املتٗلممم تالمض ع ؾمموي يكمو  ىنماك خ قمغاع  اتسمضتا يتًمم ن عؾم   عزهمم   3ي   الفهم  ف.يمماترممض الاصنمي  ممة ىمظا الَا

 صعى  تسهوم منُق  الؿكن الفغص .  20البناء  مدضص   ة 

  ض ش ر مج عٌ. ......................................................... جنًب اا ني 

النقممماف المممظ  نؿمممب  ملقتمممرح الؿممميض املؿتكممماع مد مممض اخؿممما  فاترمممض الاصنمممي المممظ  ي كمممن الازمممض تمممد  لكمممن بٗمممض تال

 ٖقضتد ات،ن  املالي  تسهوم القغاع ات،باج  الؿاتم يتً ن الاتا ات التالي : 

َاع اٖاص  الايواء لمض ع الهمفيذ ممن َمغي قمغك   كما   مة بطا كا   ة بتالنؿب  لبناء ٖ اعات الؿكن ات، اٖي   -

صعاىم   ؾمتبقي  4  فقمض تم  زهم     ىناك خال  الت اٖيؤصعى   ب ا  12اَاع الؿكن ات، ارة فا  الاتا   مدضص   ة 

صعاىم   كما  طلم  ممن اقتراخنما  خ م  ييكمو  ىنماك خيمف تالنؿمب  لل ؿماكن الفغصيم  المظين يماص    8مدضص  الاتا    ة 

صعاىممممم   كدمممممض اصنمممممي ييمممممواء القممممماَني  ص ع  5صعاىممممم    ي كننممممما  ٗضيلمممممد  تدمممممضصو  مممممة  8صعىمممم  لل تمممممر املغبممممم٘ . تممممم  اقتمممممراح  20

.الهفيذ  مٗات،  الض    ع الايل  للؿقٍو

 .رئًط اجمللط اجلم عٌ ................................................ امس عًل احلزيزٍ 

اط  ؾمممموي نٗ مممم   ممممة اَمممماع املبممممضؤ الٗمممما   ممممة بٗممممٌ الفهمممموس املتٗلقمممم  تممممالقغاع ات،بمممماج  خيمممم  يي كممممن ايمممماف  ؤ  

 الاصني ٖل  اؾاؽ الٓغ ي الُاعث . ما ي كن  ٗضيلد ؾنتسض القغاع   ة اترض   ٗضي .

  ض ش رَ مج عًُ. ............................................................ صع د اريب 

 ض الغثسـس الؿيض القاثضس الازو  الازوا س اًٖاء املتلـ املدترمي .الؿي

املتٗلمم تالغؾم  املفمغ ى ٖلم  اقامم  املاؾؿمات الؿمياخي   ىنما فقمِ الؿميض المغثسـ:  اعيمض  6تالنؿمب  للفهم  

ل، يممم٘ ا  اقممير ا ممم  ا  مممما افه مممد ممممن  ٗمممضي  للقمممغاع ات،بممماج  يتممب ا  ينبنممم  ٖلممم  اىمممضاي ال ممم  يتمممب ا  تكمممو  الاتيممم  ل

  نٗل  ليضا ا  ىناك قاٖض   ؿ ي قاٖض  التًامن الًغي  .
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اطا تالنؿب  لل اؾؿات الؿمياخي  فمات، ي٘ يٗمغي اتمد كما  ىنماك ل،مغ  اتح،مغ متكمغعس  تالنؿمب  لهاتمد الاؾمٗاع 

تبمماع  بٗمضص الايمما  ال م  كاتمم   ٗ م  فيهمما املاؾؿممات   الايما  ال مم  توقفم  بهمما بكممك   ال م  تمم  اقتراخهما ىمم  تإزمض بٗممي  الٖا

تبماع ممن لكم  تكمو   يم  توقفم  تقمغاع س  بالتما ة ىمظو املؿمإل  يتمب ا  تازمض بٗمي  الٖا البماع س  يتمد تالنؿمب  لهاتمد النٖو

يي    من ال  تدقيم تٕو من الٗضال   ة تدضيض الغؾو  املفغ ي  فقِس   ىظو لة ملخٓا  .  مويٖو

 اله ئبُ الزاععُ للزئًط. .............................................................سيزَ دنيب 

 ثسـسقكغا الؿيض الغ 

كؿممممماثغ الفهممممموس املفغ يممممم  ٖلممممم  املاؾؿمممممات الؿمممممياخي  لممممم  يُمممممغؤ ٖليهممممما ؤ   ٗمممممضي س   س 6في ممممما يسمممممو الفهممممم  

 لممماءت ملءمتمممد ممممم٘ القممماتو  الممممظ  يمممنو ٖلمممم  تسفممميٌ الاتمممما   املفغ يممم  ٖلمممم  الفنممماصا  ص ع الًممممياف س   لكمممن ٖلمممم  

ممن الهمنف امل تماػس ي   القمغاع ات،بماج  مايبض   ة ىو ا  فناصا  قهوع مات غات  ص ع الًياف  تستلف ٖن الفنماصا 

صعاىم  تٓمغا  5صعى .ا  اتنا ق نما تسهم   25صعى س   التٗضي  الظ  ت   ايافتد  مدضص  ة   30الؿاتم كا  مدضص  ة 

صعىمممم  اممممما ص ع  25صعىمممم  للفنمممماصا مممممن الضعلمممم  الا  مممم   انممممبد  الا  ا  30للٓممممغ ي اتراليمممم  خيمممم  كاتمممم  مدممممضص   ممممة 

تتمممو  لممم   3   4صعى .امممما تالنؿمممب  للفنممماصا  ص ع الًمممياف  املهمممنف   مممة  15صعاىممم  ا ممم   7ممممن  الًمممياف  فكاتممم  مدمممضص 

 يُغؤ ٖليها ؤ   غيير.

 رئًط اجمللط اجلم عٌ.  ................................................ امس عًل احلزيزٍ 

اطا ؾ دت  فا  املاؾؿمات الؿمياخي  مهمنف  خؿمب المضعلات  الانمناي ؤ ا   صس    تدمن ٖلم  ىمظا الاؾماؽ 

ض الت ممإ الل،نمم  املاليمم  النمماء املناقكمم  تمم  َممغح اقممكاس تسهمموم ص ع الًممياف   فنمماصا  الترتسممب نكممتغ س   بٗممض ٖقمم

تتممو س  ي  ىنمماك ص عالًممياف  مهممنف  مممن النممٕو الغفيمم٘.  ك مما ىممو منهمموم ٖليممد  ممة القممغاع ات،بمماج  لممن يُممغا  5مممن 

مممماع س تاييمممماف  لل ؿمممملُ  التقضيغيمممم  ال مممم  تقممممو  ٖليممممد ؤ   غييممممرس   ؾممممكرل  ممممة تمممماية الانممممناي ممممماي كن  ٗضيلممممد  ممممة ىممممظا الَا

اع س   ؾوي تتسظ اترض الاصني ك ا اقير ا   ٖض    لوص ؤ   ٗضي  لوىغ  تالنؿب  لل تلـ.  تتوليهنا  ة ىظا الَا

   يز املض حل اجلم عًُ  ............................................... نىر ال يو الىرغٌ  

ع الًمياف  ض  صعىم  تالنؿمب  لم 30إلالت إ المض  ٖقضتمد ت،نم  املاليم   ممن زملس املناقكم  تم   اقتمرح  تسهوم 

س  تٓممممغا لكممممو   القممممغاع ات،بمممماج  الؿمممماتم نممممنفها ب مممم : ص ع الًممممياف  مممممن    مغاكممممؼ  قهمممموع املممممات غات  الفنمممماصا الفممممازغ 

صعاى  س  تناء ٖليد تم  اقتمراح ؾمٗغىا  07صعى     ص ع الًياف  من الضعل  الثاتي : ؾٗغىا  30الضعل  ألا    : ؾٗغىا  

خمموس تديممي  القممغاعات ات،باثيمم  ٖلمم  بلممغ نممض ع القمماتو  عقمم   04/01/2021تتمماعيش  33تنمماء ٖلمم  الض عيمم  الوػاعيمم   ٖممضص 

املتٗلمممممم تتبايمممممات ات، اٖمممممات املدليممممم    ال ممممم  لممممم  تهمممممنف المممممض ع تدؿمممممب  47-06تتغييمممممر   تت مممممي  القممممماتو  عقممممم   20-07

 صعى  كإصني ؾٗغ. 30الضعلات  ة 

 رئًط اجمللط اجلم عٌ.  ................................................ امس عًل احلزيزٍ 

 صعى   مغكؼ  ٖل  ص ع الًياف   ة املبضؤ الٗا  ال   ت   إلاقاع  بليد. 30  ا  15فه  مدضص  من 
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 شضًع امل اخًل.  ............................................. عب  الضالم الزاضٌ

:  بسهمموم تممضز  الؿمميض  الناثمم  ػىممغ  صت مم   ال مم  ؤقمماعت فيممد  ب مم  اؾممتغلس امللمم  الٗمما   34للفهمم   تالنؿممب 

 ا  ة خال  ٖض   لوص الترزيو.من َغي الوكايت البنكي  فايتا   ات،ؼافي  يت  اٖت اصى

 مٗلمممو  ؤ  كممم  ؤقمممكاس اؾمممتغلس امللممم  ات، مممارة الٗممما س تمممت  تنممماء ٖلممم  عزمممو اخمممتلس املاقممم س مستلفممم  خؿمممب 

يمم   موقممم٘ الاؾمممتغلسسطل  ا  بٗممٌ املاؾؿمممات البنكيممم  تمماص  اكةمممر ممممن  صعىمم  ؾمممنويا. ٖمممل   ٖلممم  اصاء  000,00 17تٖو

 َوماتيك .ؾنويا زان  تالكباك الا   صعى  000,00 4

 رئًط اجمللط اجلم عٌ. ................................................ امس عًل احلزيزٍ 

تالنؿب  ملا ىو منهوم ٖليد  ة القغاع ات،باج  الؿاتم لن يُغؤ ٖليد ؤ   غيير ا   ٗضي  اما تسهوم 

 التٗضي  الظ  ؾستسضو املتلـ ؾوي يتسض فيد الغاء اترض الاصني.

 عملًُ ال ضىيت

الضعاؾم   املهماصق  ٖلم  مكمغ ٕ  ٗمضي  القمغاع ات،بماج  تقم  ٖمغى الؿميض المغثسـ مقمغع النقُم  املتٗل بٗض طلم 

 للتهوي  فت   املهاصق  تةل إ الؿاص  ؤًٖاء املتلـ اترايغين. ات، ارة
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 مقغع املتلـ ات، ارة

 02/2021ٖضص 
 .ال راصُ واملض دقُ علِ  شزوع تع يل الكزار اجلب ئٌ اجلم عٌ

 

 الفغيمض  زملس ات،لؿم  الٗلنيم   س 2021الاؾت ناثي  ينمايغ تالض ع  املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات  املتت ٘  ب 

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

املتٗلم تات، اٖاتس  بٗض صعاؾ  املتلـ للنقُ  املتٗلقم   113-14عق   تُبيقا ملقتًيات القاتو  التنٓي    

لل،مموء ا مم  ٖ ليمم  التهمموي  الٗلنمم س خيمم   بٗممض ا سالضعاؾمم   املهمماصق  ٖلمم  مكممغ ٕ  ٗممضي  القممغاع ات،بمماج  ات، ممارةت

 ٖ لي  التهوي  ٖل  ما يلة: ؤؾفغت

  ًاءٖضص  .ًٖوا  18 :     اترايغين ألٖا

  نوتا. 18 :     املٗ ر ٖنها ألانواتٖضص 

  ًاءٖضص  :ًٖوا  ى  الؿاص 18 :      املوافقيممممن ألٖا

 مد ض ملي  عمس فىشي محمد أمهسسً اسماعٍم انحسٌسي

 مد ض اخؿا  ابساهٍم انفقٍس فىانٍد زش محمد زماش

 ؾٗاص ؤعيب مصطفى انشاطس زشٍد ازبٍب انصهساء ذوبً

  عبد انسحٍم كشىل وجٍب األمٍه اسماء انىاصٍفً

  مصطفى انمتىكم حمٍد جعفس الزهراء رحمون

  ًاءٖضص  ي ؤخض.:     الغافًي  ألٖا

  ًاءٖضص  ي ؤخض.:      امل تنٗي  ٖن التهوي  ألٖا

 ما يلي:يقرر 
الضعاؾم  ت ٖلم  مقمغع النقُم  املتٗلقم  اترايمغينًٖماثد تةل مإ ؤناصا املتلمـ ات، مارة ملضينم  تاع صاتم  

 :ك ا يلة  املهاصق  ٖل   ٗضي  القغاع ات،باج  ات، ارة
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  …..………………………..…ع  ريخ  …………..…تع يلٌ ع د ب ئٌ ةةةزار تةةةةةةق

 ىتبه نضب و أصع ر الطزائب يع ل مبىتبه الكزار اجلب ئٌ الذٍ حت د مب

 املض خكُ ا  و الىتًب  واألت و ىاتب  ةخكىم والةىم والةزصةال و

 اجلم عُ الرتاعًُ ل  رودانت ًشانًُ  لف ئ َ 

 

 ب  عثسـ املتلـ ات، ارة لتاع صات : 

   الٓهيمر الكمغيف عقم  س الهاصع تتنفيظو املتٗلم تات، اٖات  14تناء ٖل  القاتو  التنٓي   عق

 مند. 94  ي ؾي ا املاص  2015يوليوػ  07ىمس موافم  1436عمًا   20الهاصع  ة  1.15.85

   لممممممم  القممممممماتو  عقممممممم املتٗلمممممممم تتبايمممممممات ات، اٖمممممممات املدليممممممم س الهممممممماصع تتنفيمممممممظو الٓهيمممممممر  47.06ٖ 

(س ك ممممممما  قممممممم٘  غييمممممممرو 2007تممممممموف  ر  30ه   1428ط  القٗمممممممض   19تتممممممماعيش  1.07.195الكمممممممغيف عقممممممم  

ل مممماصل  16تتمممماعيش  1.20.91الهمممماصع تتنفيممممظو الٓهيممممر الكممممغيف عقمممم   07.20  تت ي ممممد تالقمممماتو  عقمممم 

 (.2020صيؿ  ر  31ه  1442ألا    

     تتقاليممممممم  في ممممممما يتٗلمممممممم تمممممممبٌٗ  الغؾمممممممو   اترقممممممموا ببؿمممممممن ؤخكممممممما   39.07ٖلممممممم  القممممممماتو  عقممممممم

 املؿمماى ات  ألاتمما ل املؿممتدق  لفاثممض  ات، اٖممات املدليمم س الهمماصع تتنفيممظو الٓهيممر الكممغيف عقمم  

 (. 2007صلن ر  27  1428ط  اتح،   16تتاعيش  1.07.209

     س2017تممممموف  ر  23ىممممممس املوافمممممم س 1439سالهممممماصع  مممممة عبيممممم٘ ألا س  2.17.451ٖلممممم  املغؾمممممو  عقممممم 

 داؾب  الٗ ومي  لل، اٖات املدلي   ماؾؿات التٗا   تي  ات، اٖات.لل بؿن تٓا  

  املدمممممضص لنؿمممممب   ؤؾمممممٗاع الًمممممغاثب  2019تممممموت ر  18تتممممماعيش 15 بنممممماء ٖلممممم  القمممممغاع ات،بممممماج  ٖمممممضص

 الغؾممممو   اترقممممموا  إلاتممممما ات  الوليبممممات املؿمممممتدق  لفاثمممممض  ميزاتيممممم  ل اٖمممم  تاع صاتممممم س ك ممممما تممممم  

  غييرو   تت ي د تالقغاع ٖضص.......تتاعيش ..........  القغاع ٖضص ............تتاعيش.......

   2021ينمممايغ  عتمممد الاؾمممت ناثي  لكمممهغ بنممماء ٖلممم  ممممضا يت املتلمممـ ات، مممارة لتاع صاتممم   مممة بَممماع ص 

 .2021ينايغ 15املنٗقض  تتاعيش    الفغيض ،لؿات زلس 

 يقغع ما يلة:
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 .الغؾ  ٖل  ألاعا    اترًغي  حير املبني : 2الفه 

 ؾٗاع الغؾ  ٖل  الاعا    اترًغي  غة املبني   ة خض ص الاؾٗاع املدضص  تالقاتو  ك ا يلة :ؤتدضص 

 ؾٗاعألا  املناَم

 صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبممممم٘  05.00 ُق  الٗ اعاتمن

 صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبمممم٘  03.00 منُق  الفيلت

 صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبممممم٘  03.00 منُق  الؿكن الفغص 

 صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبممممم٘  03.00 املناَم الازغل 

 .: الغؾ  ٖل  ٖ ليات البناء3الفه  

 ضص اؾٗاع الغؾ  ٖل  ٖ ليات البناء  ة خض ص الاؾٗاع املدضص  تالقاتو  ك ا يلة :تد

 الٗ ليات مويٕو عزه  البناء ا  عزه   ؿوي  البنايات حير القاتوتي : ي ؤ

 ؾٗاعألا  الٗ ليات

 صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبمممم٘  05.00 يواء قاَن  ص ع الهفيذبٖاص  ب

 صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبممممم٘  05.00 ٍويل  للؿقمٗات،  الض ع   

ات الٗقاعي   صعى  ٖن ك  ممممممممتر مغبممممم٘  12.00 ٖ اعات الؿكن ات، اٖي  ا  املت ٖو

 صعى  ٖن ك  متمممممممغ مغبمممم٘  12.00 صاع  ب  ؤ  منه  ؤ  تتاع  ؤالٗقاعات املٗض  لغغى ننارة 

 مممممغ مغبممم٘ صعى  ٖن ك  متمم 20.00 املؿاكن الفغصي 

تالنؿب  للٗ ليات مويٕو عزه  البناء ا  عزه   ؿوي  البنايات حير القاتوتي  ي ي كن ا  يق  مبلغ الغؾ  

 صعى  . 1000املؿتدم ٖن 

 لاتيا :الٗ ليات مويٕو عزه  الانلح ا  عزه  الهض  .

 الاؾٗاع  الٗ ليات 

صعى  ٖن كمممممم  عزهمممممممم  500.00 الهض   

 صعى  ٖن كممممممم  عزهممممممم   400.00 نلحالا 

 :  الغؾ  ٖل  ٖ ليات تتؼث  ألاعا   .  4الفه  

 : يدضص ؾٗغ الغؾ  ٖل  تتؼث  الاعا     ة خض ص النؿب املدضص  تالقاتو  ك ا يلة 

 4  ممممممن التكلف  الال الي  ال   يتُلبها التتهيز املتٗلم تالتتؼث %. 

 ٖل   إلاقام  تاملاؾؿات الؿياخي :: الغؾ   املفغ ى  6الفه  

  من  تدضص اؾٗاع الغؾ  ٖل  الاقام  تاملاؾؿات الؿياخي    اقكاس الايواء الؿيا ة الازمغل ٖمن كم شمخو ٖ 

كمم  ليلمم  ملستلممف انممناي املاؾؿممات الؿممياخي    الاقممكاس الازممغل ييممواء الؿمميا ة  ممة خممض ص الاؾممٗاع املدممضص  تالقمماتو  

 ك ا يلة :
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  الاؾٗاع الانناي

  اصعى  30.00 ص ع الًياف    مغاكؼ  قهوع املات غات  الفناصا الفازغ 

  اصعى  25.00 تتو  5فنضا 

 ى  اصع  07.00 تتو  4فنضا 

 ى  اصع  05.00 تتو  3فنضا 

ى  اصع  03.00 فنضا تت تي   

 ى  اصع  03.00 03.00 فنضا تت    اخض 

  اصعى  25.00 النواص  الفنضقي 

  اصعى  10.00 ػس املالغ  للؿياحالغيايات   املنا

 ى  اصع  07.00 قغل  الُٗ  

 ى  اصع  05.00 الاقامات الؿياخي 

 ى  اصع  03.00 املاؾؿات   الاقكاس الازغل لليواء الؿيا ة

 الغؾ  ٖل  اؾتسغا  مواص املقال٘

 8الفه  

ٗم  ىمظو املمواص  مة خمض ص تدضص اؾٗاع الغؾ  ٖل  اؾتسغا  مواص املقال٘ ٖن ك  متر مكٗمب مؿمتسغ  خؿمب َبي

 :الاؾٗاع املدضص  تالقاتو  ك ا يلة

 الاؾٗاع الانناي

 ٖن ك  متر مكٗب  اصعى  20.00 الغاؾوس 

 ٖن ك  متر مكٗب  اصعى  15.00 الغزا  املؿتسض   ة التكؿي 

 ٖن ك  متر مكٗب  اصعى  15.00 الغغاتس  املؿتسض   ة التكؿي 

 ى  ٖن ك  متر مكٗب  اصع  04.00    البناءالغم  املؿتسض   ة الهنضؾ  املضتي

 ى  ٖن ك  متر مكٗب  اصع  04.00 الُي  املؿتسض   ة الهنضؾ  املضتي    البناء

 ى  ٖن ك  متر مكٗب  اصع  04.00 الكلـ املٗض تح،غ البنممممماء ا  للرص  

 ى  ٖن ك  متر مكٗب  اصع  04.00 الُي  املٗض للهناٖ  اتخؼفي  

  II - 2019توت ر  18تتاعيش  2019/ 15افات تالقغاع ات،باج  ات، ارة عق  اقتراح اي  

 :  34الفه  

مواس تواله  املاؾؿات البنكي سبتا   مدمضص   ارة الٗا  تواؾُ  ؾياعات تق  ألا تاصل ٖن قغ  املل  ات، -1

   لؼء مند .ؤصعى ا لل تر املغب٘ ٖن ك  عب٘ ؾن   20.00 ة 

ٖمن كم  عبم٘ لل تر املغبم٘  صعاى   5.00سبتا   مدضص   ة الٗا   قام  مؿتنبتات   ات، ارةاملل قغ تاصل ٖن  -2

   لؼء مند.ؤؾن  
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 20.00تمممما   مدممممضص   ممممة ب سامللمممم  ات، ممممارة الٗمممما  بؿمممموا اتخًممممغ  الفواكممممد بؿممممُاح املضينمممم  قممممغ تمممماصل ٖممممن  - 3

 صعى ا لل تر املغب٘ ٖن ك  عب٘ ؾن  ا  لؼء مند.

 تواؾُ  الؿياعات   الكاخنات الناقل    الغافٗ  التابٗ  لل، اٖ  . : اؾترلإ نواثغ النق  57الفه  

  ٗت ر الؿاٖ  التاؾٗ  مؿاء تضاي  اختؿاا الاتا   املٗت ض  ليل . -

 تداا املناف٘   املًاع:ؤ: 58الفه  

 : يتٗلم الامغ تةياف  بٌٗ املاؾؿات   الكغكات ا   القاث   املٗت ض  تالقغاع ات،اع  تد الٗ   سك ا يلة

ي  النكاٍ  املبلغ الوالب اصائو ٖنض اترهوس ٖل  الغزه  َبيٗ   تٖو

 صعى  5000.00 املاؾؿات الهناٖي 

 صعى  2000.00 الكغكات املتوؾُ 

 صعى  1000.00 الكغكات الهغغل 

 صعى  3000.00 مدُات الوقوص

 صعى  2000.00 الفناصا  ص ع الًياف 

 املاص  الثاتي 

ظا القمممممممغاع خيمممممممز التنفيمممممممظ ل يممممممم٘ املقتًممممممميات املسالفممممممم  المممممممواعص   مممممممة القمممممممغاع ات،بممممممماج  تلغممممممم  اتتمممممممضاء ممممممممن صزممممممموس ىممممممم

 .ك ا ت   غييرو   تت ي د 2019توت ر  18تتاعيش  15/2019ٖضص

 لث املاص  الثا

 يضز  ىظا القغاع خيز التنفيظ اتتضاء من تاعيش التإقير ٖليد من َغي ٖام  الٗ ال  ؤ  الاقلي .

 ........................................................................................تتاعيش

 عثسـ متلـ ل اٖ  تاع صات 

 ؤَل٘ ٖليد من ؤل  الٗ   تد                                                                                    ؤقغ ٖليد

 ........................................................................................اتتضاء من      ........................................................................................ ة

 عثسـ متلـ ل اٖ  تاع صات                                   ٖام  تاع صات  الؿيض

 توقي٘ كاتب املتلـ                               توقي٘ عثسـ املتلـ         

 عقيض فنا                       اؾ اٖي  اترغيغ    
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 :الث لثُالهكطُ 

تع يل الثمو احمل د  و طزف اللجهُ اإلداريُ املض دقُ علِ 

لل كًًم اخل ص ع ق ه ق عك ر  و أرض اجلمىع ل ضىيُ وضعًُ 

 هُ.جتشئُ ال ط  و عضط ح امل ي

 ممة مؿممذه  ىمممظو النقُمم  ؤقممماع الؿمميض المممغثسـ ؤ  ىممظو النقُمم  تتٗلمممم تاملهمماصق  ٖلممم   ٗممضي  المممث ن املدممضص ممممن 

َغي الل،ن  الاصاعي   للتقيي  اتخمام تاقتنماء ٖقماع ممن ؤعى ات، م٘ لتؿموي   يمٗي  تتؼثم  التًمامن بؿمُاح املضينم  

لكمممن بٗمممض لل تممر مغبممم٘  صعىممم   50 مممة مبلمممغ  ث ن المم ليممم  خمممضص خيمم  ت ممم  املهممماصق   ممة ص ع  ؾممماتق  ٖلممم  ىمممظا املويممٕو 

صعىممم  لل تمممر ترممم  ىمممظا  200لكمممن بٗمممض ٖقمممض لقممماءات اؾمممتقغ المممغؤ  ٖلممم   س داقتمممراح ىمممظا المممث ن ٖلممم  الؿممملليي  لممم  عفًممم

 مؿتفيض. 300إلاقكاس س 

 عملًُ ال ضىيت

الممث ن املدممضص مممن   ٗممضي املهمماصق  ٖلمم  ت  املتٗلقمم   ٖممغى الؿمميض الممغثسـ مقممغع النقُمم    ممة حيمماا ؤ  تممضز  

 َغي الل،ن  إلاصاعي  للتقيي  اتخام تاقتناء ٖقاع من ؤعى ات، مٕو لتؿموي   يمٗي  تتؼثم  التًمامن بؿمُاح املضينم 

 ؤًٖاء املتلـ اترايغين. لؿاص ا تةل إللتهوي  فت   املهاصق  
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 مقغع املتلـ ات، ارة

 03/2021 ٖضص

  إلاصاعي  للتقيي   ٗضي  الث ن املدضص من َغي الل،ناملهاصق  ٖل  

اتخام تاقتناء ٖقاع من ؤعى ات، ٕو لتؿوي   يٗي  تتؼث  التًامن 

 بؿُاح املضين .

 الفغيمض  زملس ات،لؿم  الٗلنيم   س 2021الاؾت ناثي  ينمايغ املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات  املتت ٘ تالض ع   ب 

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

املتٗلممممممم تات، اٖمممممماتس  بٗممممممض صعاؾمممممم  املتلممممممـ للنقُمممممم   113-14عقمممممم   التنٓي مممممم تُبيقمممممما ملقتًمممممميات القمممممماتو    

 ٗممممضي  الممممث ن املدممممضص مممممن َممممغي الل،نمممم  إلاصاعيمممم  للتقيممممي  اتخممممام تاقتنمممماء ٖقمممماع مممممن ؤعى املهمممماصق  ٖلمممم  تاملتٗلقمممم  

 غتؤؾممف بٗممض الل،مموء ا مم  ٖ ليمم  التهمموي  الٗلنمم س خيمم  سات، ممٕو لتؿمموي   يممٗي  تتؼثمم  التًممامن بؿممُاح املضين 

 ٖ لي  التهوي  ٖل  ما يلة:

  ًاءٖضص  .ًٖوا  12 :     اترايغين ألٖا

  نوتا. 12 :     املٗ ر ٖنها ألانواتٖضص 

  ًاءٖضص  :ًٖوا  ى  الؿاص 12 :      املوافقيممممن ألٖا

 عمس فىشي محمد أمهسسً اسماعٍم انحسٌسي

 مصطفى انشاطس فىانزشٍد  محمد زماش

 فى انمتىكممصط زشٍد ازبٍب انصهساء ذوبً

 محمد احسان وجٍب األمٍه الزهراء رحمون

  ًاءٖضص  ي ؤخض.:   الغافًي  ألٖا

  ًاءٖضص  ي ؤخض.:  امل تنٗي  ٖن التهوي  ألٖا

 يقرر ما يلي:
املهممماصق  ت نممماصا املتلمممـ ات، مممارة ملضينممم  تاع صاتممم  تةل مممإ ؤًٖممماثد اترايمممغين ٖلممم  مقمممغع النقُممم  املتٗلقممم 

ص مممن َممغي الل،نمم  إلاصاعيمم  للتقيممي  اتخممام تاقتنمماء ٖقمماع مممن ؤعى ات، ممٕو لتؿمموي   يممٗي   ٗممضي  الممث ن املدممضٖلمم  

متمممر مغبمم٘ ٖلممم  ؤؾممماؽ مبلمممغ  740مؿممماختد  38624/39تتؼثمم  التًمممامن بؿمممُاح املضينمم   لمممة لمممؼء ممممن الغؾمم  الٗقممماع  

 .الواخض املغب٘ صعى  لل تر  200

 توقي٘ كاتب املتلـ               توقي٘ عثسـ املتلـ                         

 عقيض فنا                         اؾ اٖي  اترغيغ      
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 :الزاععُالهكطُ 
ال راصُ واملض دقُ علِ تع يل وحتًًةو نه ش ال خمال  اخل ص 

 ع  عري  زفل نكل األ ىا  مب يهُ ت رودانت.

ف المتد لت اتخمام تتمضتير مغفمم تقم  ألامموات  مة مؿمذه  ىمظو النقُم  ؤقماع الؿميض المغثسـ ؤتمد تم   بعؾماس كنما

ت ضينمم  تاع صاتمم  لمموػاع  الضازليمم  لكممن لمم  بعلاٖممد ممم٘ ايمماف  بٗممٌ التٗممضيلتس بٗممض طلمم  ؤُٖممي الكل مم  للؿمميض ٖبممض 

 .هللا اتر غ  عثسـ مهلر  الكَغ  إلاصاعي  لتقضي  ٖغى  ة املويٕو

 رئًط  ضلخُ الشزطُ اإلداريُ  ............................................................ عب  اهلل احلمزٍ :

غثسـ الؿمماص  املؿتكمماعين  املؿتكاعاتاترًمموع الكممغي س بٗممض مهمماصق  املتلممـ ٖلمم  كنمماف الممتد لت ؾمميض  المم

لتممضتير مغفممم تقمم  ألاممموات  كممظل  كنمماف تقمم  املغ مم    ات،غ مم   بٗممض اعؾمماله ا لل،هممات املستهمم  قهممض املهمماصق   لمم  

 . اع بعلاٖه  م٘ بٌٗ التٗضيلت  التوني  تاٖت اص بٌٗ الن اط  املٗت ض  لضل الوػ 

 اجلم عٌ رئًط اجمللط   .......................................................... :إمس عًل احلزيزٍ

تالنؿممممب  للتٗممممضيلت لممممة قممممكلي  كنقمممم  اترواممممم  يتممممب اػالذهمممما  بٗممممض طلمممم  ؤُٖممممي الكل مممم  للؿمممميض ٖبممممض اللُيمممممف  

 .التٗضيلت  الكَغ  إلاصاعي  لتقضي  الهالحة  ٖن مهلر  

 عو  ضلخُ الشزطُ اإلداريُ .................................................. عب  اللطًف الض حلٌ : 

ت، ارة لتاع صات  ؾاتقا ٖل  كناف التد لت اتخام ت غفم تق  ألامموات  كمظا كنماف بٗض مهاصق  املتلـ ا

التد لت اتخام ت غفم تق  املغ     ات،غ    بعؾاله ا ب   ات،هات املسته  قهض التإقير ٖليه ا تم  بعلاٖه ما ممن 

وػاع  الضازليمم   تًمم ينها المموػاع  قهممض  ٗممضي  بٗممٌ امللخٓممات ال مم  خممضصعها مضيغيمم  الكمما    الضعاؾممات  التوليممم تمم

 للكناتسل املظكوع   لة كالتا ة :

 عت امللخٓات التٗضي 

تممممممممممم  التٗمممممممممممضي  تاٖت ممممممممممماص القممممممممممماتو  

املتٗلممممممممممممم تاملغاقبمممممممممممم  املاليمممممممممممم  69.00

للض لممممممممممممم  ٖلممممممممممممم  املنكمممممممممممممأت الٗامممممممممممممم  

 ىي مممممممات ازمممممممغل الهممممممماصع  تتنفيمممممممظ 

تتمممماعيش  1.03.195الٓهيممممر الكممممغيف 

 11ه املوافممممم س 1424عمًمممما   16

 .2003توت ر 

يونيـــو  30املوافـــق  1382مســـرم  27 حـــاري   1.61.402ب الظهقـــر الشـــري  رملـــم إ

املوافـق  1379 ـوال  17 حـاري   1.59.271املػدل للظهقر الشـري  رملـم  1962

املحػلــق  خنظــيم و مراملبــة املاليــة غمــا املكاثــ  و املؤ ســات  1960ا ريــل  14ل 

حفيد مـن املسـاغدة املاليـة الػمومية و الشركات يات امحياز والهيتات التب جسـ

املحػلــــــق  69.00للدولـــــة و الجماغــــــات املسليــــــةض ملـــــد ثــــــم   ــــــخ   القـــــانوب رملــــــم 

 املراملبــة املاليــة للدولــة غمــا امل شـــ ت الػامــة و هيتــات أخــرى الصــادرة  خنفيـــ  

 11املوافــــق ل  1424مــــن رم ــــاب  16 حــــاري   1.03.195الظهقــــر الشــــري  رملــــم 

 .2003نونبر 

 

1 

 

 

 .17الفه  ت  التوييذ ت
لـــوازم  لـــم ثوبـــ  اشـــكل كـــا  طبيػـــة الخدمـــة املسمـــؼ ثفـــوي  ثـــد قرها)النقلض

ضالخ(.  ةسل و ثكفقب امليد والصندـو
2 

 .22ت   ايافتد تالفه  
ةيا  م ارة إلا  ظر ا حػمال  يارات نقـل املـوجى لـح أي أةـراض أخـرى ةقـر 

 املخصصة لها.
3 

 4 جغيقرها   "ث  قر".يحػقب     غبارة "املصادملة" و  ت  تصريدد.
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 4ت م  الاقمماع  اليهما تالفهمموس مممن 

 .11ب   
 5 لم ثحم م ارة إلا ملواغد و  روط و كيفيات املنافسة.

 6 يج      غبارة "صا    ق امحياز" و جغيقرها اػبارة "املفوض إلي ". ت  تصريدد.

ؾممممممممنوات  5تمممممممم  التٗممممممممضي  تاٖت مممممممماص 

 ؾنوات. 3تضس 

(  ــــــــــــنوات ال ــــــــــــ جال   جــــــــــــم 5لــــــــــــح خمــــــــــــس )يقتــــــــــــرح ثسديــــــــــــد مــــــــــــدة الػقــــــــــــد 

 (  نوات.3ا خثمارض دل رالذ )
7 

تممممممممممممممممم  اٖت ممممممممممممممممماص القمممممممممممممممممغاع ات،بممممممممممممممممماج  

 ات، ارة.

إ ـــــهار الحػريفـــــة داخـــــل و خـــــارج املـــــدار ال  ـــــري  ســـــ  املســـــافة و ثسديـــــدها 

اشكل غقال ي ي  جم مؼ القدرة املاليـة للمترفـق و كـ ا ي ـمن الـر ر املشـروع 

 للمفوض ل .

8 

 هاثو املظكوع .ت   بياف  اتخ

يقتــرح أب ثحـــوفر  ـــيارة نقـــل ألامـــواتض  اك ـــافة إلـــا مـــا يكـــرض غمـــا الخصـــاـ  

 الحالية:

 م جلة لح ا م املفوض إلي  و لح  الة ايدة. - 

 (Fourgonnetteأب ثكوب من نوع ) - 

متـــر  5ض2أب ال يقـــل طـــول اللجـــرة الزـــ ية املخصصـــة ل مـــل الجثمـــاب غـــن  -

 متر. 40ض1غن متر وغلوها  60ض1وغر ها غن 

أب ثكـــــــوب مقصـــــــورة الســـــــاـق مػسولـــــــة غـــــــن مكـــــــاب الصـــــــندـو دوب فحســـــــات  -

 الحواصل  ينجما.

- .  أب ثكوب ألار ية مجهسة اسكة جسمر  انسالـ املسمل أو الصندـو

- .  أب ثكوب ألار ية مجهسة  سسام أو أداة لحثبيد و ؼ املسمل أو الصندـو

 أب ثكوب مجهسة  مقػد خلفي ألملار  امليد. -

 كيلو ةرام. 2أب ثكوب مجهسة  قنسنة كطفال ال ريق صال ة وال ثقل غن  -

 أب يكوب اللوب الخارؤح أ ي ا  ال سبة لنقل ألاموات املسلمقب. -

9 

 10 إ افة رملم ثوصيل أدال الحػريفات إلا دفتر الخ جيل. .25الفه  

 11 ة.يج  ثسديد كيفيات غقد ااحماغات لجنة املراملب 26ت  تدضيضو تالفه  

 12 إصالح غبارة "الجامعح"   "الجماعح". ت  التصريذ.

 30ت  تدضيضو تالفه  

إب ألااـــل ال يـــحم ثسديـــد  مـــن طـــر  لجنـــة املراملبـــة املنصـــو  غل جـــا لـــح املـــادة 

ض  ــل يجــ  أب يــحم ثسديــد  لــح كنــام الــحسمالت. كمــا يجــ  مــن خــالل هــ ا 20

 الفصل ثسديد الغرامات.

13 

  عٌ ض ش ر مج ................................................................. : ذلم  احض ى

ؿمممل  ٖلممميك  متمممضصاس في ممما يسمممو صفتمممر التد لتلتمممضتير مغفمممم تقممم  الامممموات يولمممض  مممة الفهممم  الا س املؿمممل ي  ال

 الغير املؿل ي   كظؤل  الفقغ  الازير   ة الفه  الثان  يتب اٖاص  النًغ  ة نياح   ؤيًما تالنؿمب  للفهم  الؿماب٘ 

مم  الت ييمز تيمنه   بالنؿممب  للفهم  التاؾم٘ مكوتممات الفقمغ  الازيمر  يتمب اٖمماص  نمياح  َغيقم  النكممغ تمي  امل تنافؿمي  ٖ 

امللف الفقغ  الازير  ةقهاص  الكفاء  املالي  مقضم  من ماؾؿ  تنكي ة الؿااس املُغ ح ى  ي كمن ل تنماك ممنذ ىمظو 

 الكهاص  ؤ  ي ؟

   فوى ك  ؾن  : يتب تدضيض إلاتا   ات،ؼافي  ا  املبلغ  ة صفتر تد لت ال   ؾياصمه ا امل 13الفه 
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   صعاىممممم  للكيلمممممومتر طىاتممممما  بياتممممما يتمممممب 5: التٗغيفممممم  ال ممممم  ؾمممممتاصل زممممماع  ات، اٖممممم  مدمممممضص   مممممة  14الفهممممم

 مغالٗ  املبلغ الال ا ة الظ  ؾيدؿب ٖل  الصخو مبالغ في٘ 

   الؿممُغ الازيممر املتٗلممم تاملسالفممات تنؿممب  للُممغفي  يتممب خممظي مؿمما لي  ات، اٖمم  مممن  31   30الفهمم :

 ي    طل  عال٘ لتفويٌ املؿا لي  الكامل  لل فوى.املسالف  ات،ؿ

   صعىممم  ؾمممتتدوس ا ممم  يممم ات  يهاثيممم  املُالبممم  تةنكممماء  5000: تالنؿمممب  لًممم ات  املاقتممم   مممة مبلمممغ  35الفهممم

 صعى . 5000فه  آزغ تتضص الً ات  النهاثي  الازغل تاملبلغ 

 اجلم عٌرئًط اجمللط  ......................................................... : إمس عًل احلزيزٍ

قمممض ؾمممبم املهممماصق  ٖليمممد  لممم  اعؾمممالد لتإقمممير ٖليمممد  مممة املؿمممتول املغكمممؼ   لممم  اعلاٖمممد تالنؿمممب  لمممضفتر المممتد لت 

تبمماع ىممظو امللخٓممات ممم٘ التوانمم  املباقممغ ممم٘  ػاع  الضازليمم  لتفمماص   تامللخٓممات ال مم  ؤمامنمما مممن ؤلمم  ألازممظ بٗممي  الٖا

لت مممارة عحممم  تفمممغ تقممم  اقمممكالي  اعلمممإ ىمممظو النقُممم   عفًمممها تديممم  ؾممميوفغ ممممضزوس ات، اٖممم   ؾممموي يٗمممات  مكمممك  ا

الامموات  ؾممياع  الاؾمٗاي اتخممام تات، اٖم  يولممض تممضي  ازمغ يتممب املهماصق  ٖليممد  ممة اقمغا  قمم  م كمن يتممب تفمماص  

 اياف   ٗضيلت ازغل ا   لاتب ىظو التٗضيلت املتوفغ  ؤمامنا.

 عو  ضلخُ الشزطُ اإلداريُ .................................................. عب  اللطًف الض حلٌ : 

 ممم  ؤٖمممضت الكنمماتسل اتومممح ؤ  الممموػاع  بعتممإت ؤ  تنتمممؼ صفتمممر تد ممملت بيمماف  بٗمممض الاتهممماس تممبٌٗ ات، اٖمممات ال

 موخض   ٗ ي د ٖل  ل ي٘ ات، اٖات.

 اله ئبُ الزاععُ للزئًط .................................................................. الشيزَ ذنيب :

مممالة  35 ممة ممما يسممو ملخٓمم  ؾمميض اخؿمما  املتٗلقمم  تالًمم ات  املاقتمم   يهاثيمم  ىممظا امممغ مهمم  تالنؿممب  للفهمم   

 ٖليها تغيض من مضيغ املهاتح توييذ ىظو النقُ . الً ات  ال   ؾتبق  ات، اٖ  مدهل 

   يز املض حل  .......................................................... نىر ال يو الىرغٌ:

الهممميغ  املتممموفغ  تولمممض  مممة كنممماف المممتد لت املغ ممم    ات،غ ممم  بٗمممض الغلمممٕو للفهممم  التاؾممم٘ الًممم ات  املاقتممم  

ات  املاقتممم  صعىممم   لممم  الفهممم  فيهممما تفمممـ الهممميغ  ؾمممتكو   مممة صفتمممر تد ممملت تقممم  الاممممواتس ي  يممم  5000مدمممضص   مممة 

تكو  مدضص   ة ٖضص الاقهغ  طلم  عالم٘  مة خالم  تمؼإ مم٘ الصمخو املٗنمو  املفموى لمد لتؿمهي  فسم  الٗقمض   ٗاقمض 

 م٘ مفوى لد لضيض خ   ي تًي٘ ات، اٖ   ة مواعص املغفم.

  ض ش ر مج عٌ  ...........................................................  ضطفِ امل ىنل : 

ي  يٗن  املكغ ٕ ييمؼاس ؾماع  مم٘ الٗلم  قكغا ؾيض الغثسـس املهاصق  النهاثي  حير متوفغ   ؿقِ ؾلُ  الونا

ؤتممما لممم  ؤكمممن خممماْغ  مممة المممض ع  الؿممماتق س  تدمممن ت ممماعؽ مممم٘ املويمممٕو مممم٘ الاقمممكايت بكمممك  مباقمممغ تسن ممما  ػاع  الضازليممم  

تتٗام  ٖل  قك  تقاعيغ امللخٓ  الا    مٗنوي  مهُلح ةات،ث ة لها َاب٘ ؤمنم  َ  م   مة مما يسمو ةات،ث ما ة تتٗامم  

يا  ؤ زلقيا ؤقترح  غييمر لفمٌ لثم    ٗويًمها تتث ما  انؿماتياس امللخٓم  الثاتيم  تالنؿمب  لٗبماع  ةي هللا الا هللا بها قٖغ



   0202االستثنائٌة ٌناٌر محضر الدورة 

 

 
32 

 1953مد مممض عؾممموس هللاة املكتوبممم  ٖلممم  ؾمممياع  تفممم  املممموات املؿمممل ي  ا س ممممن كتبهممما ىمممو ٖبمممض الغخ ممما  اليوؾمممف  ؾمممن   

ن  خي  الت ٘ املدؿ ني   بقتنو ؾمياع  زانم  لنقم  الامموات املؿمل ي   لكمن خي  كا  الاؾتٗ اع  لتتنب تضاف٘ الَو

خاليمما الض لمم  مؿممتقل  تت مم٘ تكاممم  اترغيمم  تممي  الممض س الا  تٓمما  ازممغ يتممب تتنممب ازممض ؾممياعتي  الا  مم  لنقمم  املؿممل ي  

  الثاتي  حير املؿل ي   الاكتفاء تواخض  تق  الاموات فقِ ؾواءا كا  مؿل  ؤ  حير مؿل .

مماص  5تدؿممن ؤ  يكممو  الٗقممض مدممضص  ممة يؿ 12 بالنؿممب  للفهمم   ؾممنوات حيممر قاتلمم  لتتضيممض بٗممض اتذهمماء املممض  ٖ 

 تنافؿي  الهفقات

تبمممماع لهممممظو 5ؤممممما في مممما يسممممو تقمممم  الاممممموات زمممماع  املتمممماس ات، ممممارة املدممممضص  ممممة  صعاىمممم  مبممممالغ فيممممد يتممممب ازممممض الٖا

 مة تقم  الامموات يتمب ؤ  يمت  ايماف  التٗغف   زان  لُبقات الهك  ا   لاتب اتخضم  ال   يقضمها املفموى املت ثلم  

 زضم  الالغاءات الاصاعي  لتؿهي  املإموعي .  قكغا

 رئًط اجمللط      ......................................................... إمس عًل احلزيزٍ: 

م  ممن صفماتغ زهونما  لإلقاع  قب   ي٘ صفتر تد لت ال   ت  اعؾالد ا    ػاع  الضازلي  ل  الاؾتبناؽ ت ت ٖو

ن  تفؿمها ملضينم  تؼتسم  ترمض الا  ي  لموص  قمكاس ؾمنت  ايماف  ىمظو بٌٗ املناَم املتا ع  كتزتس  ٖل  مؿتول الال 

 التٗضيلت لل هاصق  ٖل  ىضا املويٕو  لٗ  تاع صات  كؿاثغ املض  تضتغ متاس قُإ اتخام.

 عملًُ ال ضىيت

ملتٗلقممممم  تالضعاؾمممممم   املهممممماصق  ٖلممممم   ٗممممممضي   تدييممممممن كنمممممماف ا بٗمممممض طلممممم  ٖممممممغى الؿممممميض المممممغثسـ مقممممممغع النقُممممم 

تةل مممإ الؿممماص  ؤًٖممماء تخمممام تتمممضتير مغفمممم تقممم  ألامممموات ت ضينممم  تاع صاتممم  للتهممموي  فت ممم  املهممماصق  المممتد لت ا

 املتلـ اترايغين.
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 مقغع املتلـ ات، ارة

 04/2021 ٖضص

الضعاؾ   املهاصق  ٖل   ٗضي   تدييمن كناف التد لت اتخام 

 تتضتير مغفم تق  ألاموات ت ضين  تاع صات .

 الفغيمض  زملس ات،لؿم  الٗلنيم   س 2021الاؾت ناثي  ينمايغ ضين  تاع صات  املتت ٘ تالض ع  املتلـ ات، ارة مل ب 

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

املتٗلممممممم تات، اٖمممممماتس  بٗممممممض صعاؾمممممم  املتلممممممـ للنقُمممممم   113-14عقمممممم   تُبيقمممممما ملقتًمممممميات القمممممماتو  التنٓي مممممم   

المممممتد لت اتخمممممام تتمممممضتير مغفمممممم تقممممم  ألامممممموات ت ضينممممم   الضعاؾممممم   املهممممماصق  ٖلممممم   ٗمممممضي   تدييممممممن كنمممممافتاملتٗلقممممم  

 ٖ لي  التهوي  ٖل  ما يلة: ؤؾفغت بٗض الل،وء ا   ٖ لي  التهوي  الٗلن س خي  س تاع صات 

  ًاءٖضص  .ًٖوا  12 :     اترايغين ألٖا

  نوتا. 12 :     املٗ ر ٖنها ألانواتٖضص 

  ًاءٖضص  : ًٖوا  ى  الؿاص12 :      املوافقيممممن ألٖا

 عمس فىشي محمد أمهسسً اسماعٍم انحسٌسي

 مصطفى انشاطس فىانزشٍد  محمد زماش

 مصطفى انمتىكم زشٍد ازبٍب انصهساء ذوبً

 محمد احسان وجٍب األمٍه الزهراء رحمون

  ًاءٖضص  ي ؤخض.:      الغافًي  ألٖا

  ًاءٖضص  .ي ؤخض:      امل تنٗي  ٖن التهوي  ألٖا

 يقرر ما يلي:
تالضعاؾممم   تلمممـ ات، مممارة ملضينممم  تاع صاتممم  تةل مممإ ؤًٖممماثد اترايمممغين ٖلممم  مقمممغع النقُممم  املتٗلقممم نممماصا امل

 ك ا يلة:  املهاصق  ٖل   ٗضي   تدييمن كناف التد لت اتخام تتضتير مغفم تق  ألاموات ت ضين  تاع صات 
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                                اململهُ املػزعًُ

 وسارَ ال اخلًُ

لًم ت رودانتإق                      

 مج عُ ت رودانت

***** 
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اع القاتون   :إلَا

   تتنفيظ القماتو   2015يوليوػ  07املوافم  1436عمًا   20الهاصع تتاعيش  1-15-85الٓهير الكمغيف عق  تناء ٖل

 املتٗلم تات، اٖات. 113 -14التنٓي   عق   

   تتنفيممممظ 2007 تمممموت ر 30 املوافممممم 1428 القٗممممض  ط  19 تتمممماعيش الهمممماصع 1.07.195 عقمممم  الكممممغيف الٓهيممممرتنمممماء ٖلمممم 

 .املدلي  ات، اٖات تتبايات املتٗلم 47.06 عق  القاتو  
    القماتو   تتنفيمظ 2006 ف رايمغ 14 املوافمم 1427 مدمغ  ممن 15  مة الهماصع 1.06.15 عقم  الكغيف الٓهيرتناء ٖل 

 .الٗام  لل غافم فوىامل تالتضتير املتٗلم 54.05 عق 

   تنٓما   املتٗلمم 1969 ؤكتموبغ 31 املوافمم 1389 قمٗبا  19 تتاعيش الهاصع 986.68 عق  الكغيف الٓهيرتناء ٖل 

 .  تقلها القبوع  من  بزغالها ات،ث  صفن

   تالتممامي  املتٗلممم 1969 اكتمموبغ20 املوافممم 1389 قممٗبا  8  ممة الهمماصع 1.69.100 عقمم  الكممغيف الٓهيممرتنمماء ٖلمم  

 .الُغقات ٖل  للؿياعات إلالباع  

   تتنفيمممظ القممماتو  2000ف رايمممغ  15  1420 ط  القٗمممض  09 تتممماعيش الهممماصع 1.00.23 عقممم  الكمممغيف الٓهيمممرتنممماء ٖلممم )

 .الُغا  ٖ ر الؿياعات تواؾُ  تالنق  املتٗلم 16.99عق  

   تتنفيممظ القمماتو  عقمم   (2003ر تمموت  11  1424عمًمما   16 تتماعيش الهمماصع 1.03.195 عقمم  الكممغيف الٓهيممرتنماء ٖلمم

 للض ل  ٖل  املنكأت الٗام   ىي ات ؤزغل. املالي  غاقب تامل املتٗلم 69.00

   ٖلمممم  املدافٓمممم  قمممما   ممممة 1953 ينممممايغ 19 املوافممممم 1372 ألا  مممم  ل مممماصل 3  ممممة الهمممماصع الكممممغيف الٓهيممممرتنمممماء ٖلمممم 

 . املغ ع الؿير  قَغ  الٗ ومي  الُغيم

   تتغييممممممر القا مممممم   1980 صلن ممممممر 16 املوافممممممم 1401 فغممممممممممممممن 8 تاعيشمممممممممممت هاصعممممممممال 2.80.522 عقمممممم  املغؾممممممو تنمممممماء ٖلمممممم 

  املتٗلممم 1969 ؤكتمموبغ 31 املوافممم 1389 قممٗبا  19 تتمماعيش الهمماصع 986.68 عقمم  الكممغيف الٓهيممر مممن 5 الفهمم 

 . تقلها القبوع  من بزغالها   ات،ث  صفن تنٓا 

   بؿمن تٓما  لل داؾممب   2017تموت ر  23املوافممم  1439عبيم٘ ألا س  04ع  مة الهماص 02.17.451املغؾمو  ٖممضص تنماء ٖلم

  ماؾؿات التٗا   تي  ات، اٖات.الٗ ومي  لل، اٖات 

   تتُبيممممم املتٗلممممم 1970 ينممممايغ 29 املوافممممم 1389 القٗممممض  ط  21 تتمممماعيش الهمممماصع 987.68 عقمممم  املغؾممممو تنمممماء ٖلمممم 

 .   تقلها القبوع  من ات،ث  تةزغا  اتخام النٓا 

 املتٗلممم 1996 ف رايممغ 23 املوافممم 1416 قممواس 4  ممة الهمماصع 310.96 عقمم  الٗ وميمم  الصممر   ػيممغ قممغاعاء ٖلمم  تنمم 

 1969 ؤكتمموبغ 31 املوافممم 1389 قممٗبا  19 تتمماعيش الهمماصع 986.68 عقمم  الكممغيف الٓهيممر مممن 3 الفهمم  تتُبيممم

  .  تقلها القبوع  من بزغالها   ات،ث  صفن تنٓا   املتٗلم
   2019توت ر  18تتاعيش  15عق   ات، ارة ملضين  تاع صات  ات،باج  قغاعالتناء ٖل. 

  املتٗلم تالنٓا  الهحة ت، اٖ  تاع صات . 2015توت ر  12تتاعيش  42تناء ٖل  القغاع ات، ارة املؿت غ ٖضص 

 لؿم  الفغيمض  زملس ات، 2021ات، مارة ملضينم  تاع صاتم  زملس المض ع  الاؾمت ناثي  ينمايغ  املتلمـ مضا لم  ٖلم   بناء

 . 2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 
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 املوضوع: الفصل األول.  

مهضي كناف التد لت ىظا ب   تدضيض َغيق  منذ التمضتير املفموى ملغفمم تقم  ألامموات: املؿمل ي   حيمر املؿمل ي  

 تواؾُ  ؤؾُوس مسهو لهظا الغغى.

 األموات نكل مرفل تنعيه :الجاني الفصل  

 القمممواتي  ٖلممم  تنممماء  طلممم  ممممواتألا  تقممم  مغفمممم تنٓمممي   مممة مغلممم٘ ت ثاتممم  الكنممماف بهمممظا ص المممواع  املقتًممميات  ٗت مممر

 . التد لت كناف خي يات ي ن  الواعص  بها املٗ وس   ألاتٓ  

 .ؤمواعه  تنق  زان  ؾياع   ي٘ املفوى بليد ب   يٗهض املؿل ي  حير ؤموات يسو في ا  

 املرفل تدبري بداية :الجالح الفصل 

 ؾملُ  َمغي ممن بليمد املفموى مم٘ امل رمم  الاتفاقيم  ٖلم  التإقمير بٗمض املفموى التمضتير ٖقمض مفٗوس  ؾغيا  يبضؤ

 .تا مغ لل ٗن  التضتير  ة الكغ ٕ ؤمغ  تبليغاملغاقب  

 ؤ  ص    ساملفممموى التمممضتير ٖقمممض بلغممماء ٖنمممد يترتمممب مقبممموس  م مممرع تمممض    املغفمممم تمممضتير ٖ ليممم   مممة تمممإزير كممم  ؤ  ك ممما

 متابٗتمممد  بدمممم النهاثيممم  الًممم ات  ت بلمممغ ات، اٖممم  اختفممماّ مممم٘ س ٗمممويٌ تمممإ  املُالبممم   مممة ماترممم بليمممد لل فممموى يكمممو  

 .بها املٗ وس  للقواتي  َبقا قًاثيا

 األموات نكل مرفل لتدبري الرتظيح ظروط :الرابع  الفصل  

 :قغك  بَاع  ة  املنٓ ي  املغفم تضتير  ة الغاحبي  املغشري   ة التالي  الكغ ٍ تتوفغ ؤ  يتب

 ألاموات تق  مغفم لتؿيير امللث   التتهيزات ك   كظا اللػم  الةكغي   املواعص  التقني  املهني  لقضعاتا. 

 املغفم يؾتغلس الكافي  املالي  املواعص. 

  الًغاثب مهلر  بػاء ؾلي   لباثي   يٗي   ة يكوتوا ؤ. 

  اختيار املصتغلني: اخلامضالفصل 

 املنافؿ س الظ  يفتذ  ة  لد ألاشخام املٗنويي .  ة بَاع مبضؤ ألامواتملغفم تق  يت  ازتياع املؿتغلي  

  نكل األمواتظروط الرتظيح لتدبري مرفل  :الصادطالفصل 

 :تضتير املغفم الكغ ٍ التالي  يتب ؤ  تتوفغ  ة الغاحبي   ة اؾتغلس  

  تق  ألامواتالقضعات املهني   التقني   التتهيزات امللث   يؾتغلس مغفم. 

 . املواعص الةكغي  اللػم   املاىل 

 .التتهيزات اتخان  تتؿيير املغفم 

 املواعص املالي  الكافي  يؾتغلس املغفم . 

 .الويٗي  القاتوتي  الؿلي   م٘ بصاع  الًغاثب 

  شحب ملفات املعارنة يف طلب العروضالصابعالفصل :: 

هملر  ال رمتم   الهمفقات تات، اٖم  خؿمب ا يولض ملف املكاعك   مة َلمب الٗمغ ى عىمن بقماع  املتنافؿمي  ت 

مممممممممممممل  ٖمممممممممممممن َلمممممممممممممب املنافؿممممممممممممم   ي كمممممممممممممن تقلمممممممممممممد الكتر تيممممممممممممما ممممممممممممممن تواتممممممممممممم  الهمممممممممممممفقات الٗ وميممممممممممممم   سىمممممممممممممو مدمممممممممممممضص  مممممممممممممة إلٖا

www.marchespubliques.gov.ma ٖي كمممممممن ظمممممممرب كممممممم  ْمممممممغي تممممممم  بيضاٖمممممممد ؤ التونممممممم  تمممممممد قبممممممم  اليمممممممو  ؤ  الؿممممممما   

غف .  املدضصين ت،لؿ  فتذ ألْا

http://www.marchespubliques.gov.ma/
http://www.marchespubliques.gov.ma/


   0202االستثنائٌة ٌناٌر محضر الدورة 

 

 
37 

ن  تكمممو  ب   مممل   مممة لغيمممضتي  توػٖممما  ٖلممم  الهمممٗيض المممَو  ممم  لاتمممب نكمممغو تبواتممم  الهمممفقات الٗ وميممم  ينكمممغ إلٖا

ك مممما ي كممممن مممممواػا  ممممم٘ طلمممم  تبليغممممد ب مممم  ٖلمممم  املتنافؿممممي  املدت لممممي   سبخممممضاى ا تاللغمممم  الٗغبيمممم   ألازممممغل تلغمممم  ؤلنةيمممم 

 ل  ؤزغل لإلقهاع ي ؾي ا تُغيق  الكتر تي .تواؾُ  نكغات متسهه  ؤ  تإ   ؾي

  تكدميوا: ونيفية : حمتويات ملفات املتنافصنيالجامنالفصل 

 :مدتويات امللف

 امللف إلاصاع   -

 امللف التقن   -

 امللف التك يلة  -

 الٗغى املا ة  -

 الٗغى التقن   -

 تقضي  امللف:

 ما يلة:يتب ٖل  املتنافـ ؤ  يً٘ امللف الظ  يقضمد  ة ْغي مستو  يد   

نوا  املتنافـ.ا -  ؾ  ٖ 

 مويٕو الهفق . -

غف . -  تاعيش  ؾاٖ  للؿ  فتذ ألْا

 .التنةيد تإتدة ي يتب فتذ الٓغي بي من َغي عثسـ ت،ن  َلب الٗغ ى زلس للؿ  فدو الٗغ ىة

  يدتو  ىظا الٓغي ٖل  للل  ؤحلف  :

 امللف إلاصاع    التقن   التك يلة -يتً ن الغلي ألا س  -

 غلي الثان  الٗغى التقن  يتً ن ال -

 يتً ن الغلي الثال : الٗغى املا ة لل تنافـ. -

  كير ألاحلف  الثلل  املبسن  ؤٖلو تهف  ْاىغ  ب   ما يلة:

 اؾ    ٖنوا  املتنافـ. -

 مويٕو الهفق .  -

غف . -  تاعيش   للؿ  فتذ ألْا

 مهونات امللفات :الفصل التاشع 

 امللف إلاصاع :

 تالنؿب  لل تنافـ املؼم٘ بؾناص التضتير املفوى لل غفم بليد.التهغيذ تالكغي  -

 الوليق  ؤ  الولاثم ال   تثة  الهلخيات املسول  ب   الصخو الظ  يتهغي تاؾ  املتنافـ. -

قمهاص  ؤ  نسمخ  منهما مكمهوص ت ُاتقذهما ل نم  مؿمل   منمظ ؤقم  ممن ؾمن  ممن َمغي إلاصاع  املستهم   مة مدمم   -

ك مممما يتٗممممي  ؤ  تبمممي  ىممممظو الكممممهاص  النكمممماٍ الممممظ  تمممم   تنممممافـ يولمممض  ممممة  يممممٗي  لباثيمممم .فمممغى الًممممغيب  تثةمممم  تممممإ  امل

 ت قتًاو فغى الًغيب  ٖل  املتنافـ.

ن   - قمممممهاص  ؤ  نسمممممخ  منهممممما مكمممممهوص ت ُاتقذهممممما ل نممممم  مؿمممممل   منمممممظ ؤقممممم  ممممممن ؾمممممن  ممممممن َمممممغي الهمممممنض ا المممممَو

ظا الهممنض ا مغفممم بكممهاص  ىي مم  الًمم ا  للًمم ا  الالت ممارة تثةمم  تممإ  املتنممافـ يولممض   ممة  يممٗي  قاتوتيمم  تتمماو ىمم

 الالت ارة ال   ينسٍغ فيها املتنافـ تثة  الويٗي   القاتوتي  لهظا ألازير تتاو ىظو الهي  .

 ؤقهغ. 3قهاص  القيض  ة الس،  التتاع  مؿل   منظ اق  من للل   -
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 قهاص  التامي  ٖل  خواصا الكغ    املؿا لي  املضتي  لل تنافـ. -

 املاقت  قهاص  الً ات  -

  : امللف التقن 

مظكغ  تبمي  الوؾماث  الةكمغي    التقنيم  ال م  يتموفغ ٖليهما املتنمافـ   مكما    تماعيش   َبيٗم    ؤى يم  ألٖا ماس  -

 ال   ؤتتؼىا ؤ  ؾاى   ة اتتاػىا  ة ؤٖ اس م الل  . 

 ممة  يممٗي    ي كممن  ٗؼيممؼ امللممف تةيمماف  قممهاص  مؿممل   مممن َممغي القمماتٌ ات، ممارة تثةمم  ؤ  املكمماعك يولممض -

 .لباثي  ؾلي   تالنؿب  ملغافم مكابه  ؾبم لد ؤ  قا  تتضتيرىا

 امللف التك يلة:

تت اٖمم  تاع صاتمم  مهمماصا ٖليممد  ممة الهممفد   ألامممواتصفتممر الكممغ ٍ  الممتد لت اتخممام تاؾممتغلس مغفممم تقمم  

 ألازير  م٘ بياف  ٖباع   قغت  نوصا ٖليد م  ماقغ ٖل  ل ي٘ نفداتد.

 : ةيتً ن الٗغى املا -

ٖقممض الالتممزا  الممظ  يلتممز  ت ولبممد املتنممافـ تةتتمماػ ألٖا مماس مويممٕو َلممب بتممضاء الاىت مما  َبقمما للكممغ ٍ املقممغع  

 ة صفتر الكغ ٍ   التد لت مقات  ل ن يقترخد.   يت  بٖضاص ىظا الٗقض  ة تٓير  اخض. خيم  يوقم٘ املتنمافـ ؤ  م ثلمد 

 يتً ن تيا  الهوي  البنكي . ٖقض الالتزا  بٗض مل د تهوع  قاتوتي س   يتب ؤ 

 يتً ن الٗغى التقن   املكوتات التالي : -

 تت اٖ  تاع صات  خي  يتب ؤ  ت رػ: ألامواتاملنه،ي  ال   يقترخها املتنافـ من ؤل   تضتير مغفم تق  

 املؼايا ال   يتوفغ ٖليها املتنافـ من زلس تتاعبد الؿاتق  ال   تتٗلم تتضتير مغافم م الل . -

يفها من ال   ؿيير فٗاس   خكام  ليض  لل غفم .ٖغى  ا -  ملواعص الةكغي     الوؾاث  التقني  ال   ؾست  تْو

 ةAttestation de capacité financièreقهاص  الكفاء  املالي  مقضم  من ماؾؿ  تنكي  ة -

  ظرفة املتنافصني:أ: إيداع العاظرالفصل 

 :غف  املتنافؿي  كالتا ةؤْب  َغيق  بيضإ 

   توصٕ مقات   ن  لضل مكتب الًبِ تات، اٖ .بما ؤ .1

 بما ؤ  تغؾ  ٖن َغيم ال ريض املً و  م٘ إلاقٗاع تالتون . .2

  ؿل  لغثسـ ت،ن  َلب الٗغ ى  ة تضاي  ات،لؿ   قب  فتذ الٗغ ى. ؤ بما .3

ممممل  ٖممممن َلممممب الٗممممغ ى ت،لؿمممم  فدممممو    ينتهمممم  ؤلمممم   ؿمممملي  الٗممممغ ى  ممممة التمممماعيش  الؿمممماٖ  املدممممضصين  ممممة إلٖا

غف  املوصٖ  ؤ  ال   ت  التون  بها بٗض اليو    الؿاٖ  املدضصين.الٗغ    ى  ي تقب  ألْا

  جل صالحية العروضأ :احلادي ععرالفصل 

( يومممما تدؿمممب اتتمممضاء ممممن 75يٓممم  املتنافؿمممو  ملتمممزمي  تمممالٗغ ى ال ممم  قمممضموىا زممملس ؤلممم  ز ؿممم    ؾمممبٗي   

غفممم .   زممملس ألالممم  املنهممموم ٖليمممد ؤٖممملوس يس مممر نممماخب املغفمممم   مممة خالممم  ٖمممض  تدضيمممض الازتيممماع  تممماعيش للؿممم  فمممتذ ألْا

  يقتمممرح ٖلممميه  ت ضيمممضا  لممم  لضيمممض  ساملتنافؿمممي  قبممم  اتذهممماء ىمممظا ؤ لممم  تواؾمممُ  عؾمممال  مًممم وت  مممم٘ بقمممٗاع تالتونممم 

الظين ؤٖلنوا ٖن موافقذه  تواؾُ  عؾال  مًم وت  مم٘ بقمٗاع تالتونم  تولمد ب م    يبقي  خضى  املتنافؿو   يدضصو.

 املكغ ٕ قب  التاعيش ألاقص   املدضص من َغي ىظا ألازيرس ملتزمي  زلس ىظا ألال  ات،ضيض.ناخب 

 املفوض التدبري عكد مدة :الجاني ععر الفصل 

 مضا لم  بٗمض  طلم  سللتتضيمض قاتلم  ؾمنوات( 05  ز مـ  مة ألامموات تقم  ملغفمم املفموى التمضتير ٖقمض ممض  تدمضص

س خممموس  ات، مممارة املتلمممـ  ملرمممم ٖقمممض مويمممٕو يكمممو    ؤ   البلضيممم   ٗمممضو تقغيمممغ  مممة التتضيمممض ىمممظا يمممغت ر   يتمممب املويمممٕو
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تباع بٗي   يازظ املفوىس التضتير بٗقض فم  الاؾمتث اعات ل،م   مضتمد الٗقمض تتضيمض مبمضؤ  مة البم  ٖنمض الٖا   كمظا املْو

ي   .املغفم زضم  تنفيظ  خؿن املؿتسضم  التتهيزات تٖو

 قبممم  ؤقممهغ( 6  الؿمممت  زمملس تقمممو  فةيهمما الٗقمممض مممض  ضيمممضدت ٖلمم  ات، مممارة املتلممـ موافقممم  ٖممض  خالممم   ممة ممماؤ  

 .لضيض بليد مفوى يزتياع اللػم  تا لغاءات مضتد اتذهاء

 اإلتاوة :الجالح ععر الفصل 

 ؤ  ٖمغى يم ن املبلغ ىظا  يكو   لؼا ة مبلغ تواؾُ  بتا   لل، اٖ  ؾن  ك  ياص  ؤ  بليد املفوى ٖل  يتب

 .املفوى التضتير اتفاقي   ة ألاصاء كيفي   تدضص, بليد املفوى اقتراح

 التعريفة :الرابع ععر الفصل 

 :ات، ارة ات،باج  القغاع ٖل  تناء  ٗغيفتد تدضص  البا بليد املفوى يتقا    سألاموات تق  مقات 

  ن ات، اٖ  تغاا صاز  .صعى ا 100,00 لث  ك  ٖ 

  ن ات، اٖ  تغاا زاع  .صعاى  5,00 لث  للكيلومتر ك  ٖ 

  نم    ؿملي  الكمغك   ب قمغ ألامموات تقم  ؾمياع  صاز  تويوح التؿٗير   ٗليم بليد املفوى ٖل  لؼاما    يكو 

 .بها قا  زضم  ك  مقات مغق  تضفتر التس،ي  

 الضنانة :اخلامض ععر فصلال. 

  ر : ممن ؤلم  يم ا  مكماعك  ألاشمخام املٗنمويي  املماىلي  لتنفيمظ ٖقمض التمضتير املفموى لتمضتي الضنانة املؤقتةة

 .( ىع ص 5000.00  مممز ؿ  آيي صعىياص  ك  متنافـ ي ات  تنكي  مدضص   ة مبلغ  ألامواتمغفم تق  

 المظ  عؾم  ٖليمد املنافؿم  يم ات  يهاثيم  يدمضص مبلغهما  مة قي م  ؾمنتي   يماص  املفموى بليمد :الضنانة النوائية

لًمم ات  ا تماصل ىمظو  سٖلمم  ٖقمض التمضتير املفموى ممن بتما   الاؾمتغلس صازم  الثللمي  يوممما ال م  تلمة تماعيش تبليمغ التإقمير 

 يممممت  الاختفمممماّ بهممممظو س تممممنو ٖليهمممما القممممواتي   النهمممموم التنٓي يمممم  تالنؿممممب  للًمممم اتات خؿممممب تفممممـ الكممممغ ٍ ال مممم 

 .الً ات  ب   حاي  اتذهاء مض  التضتير املفوى املدضص   ة الٗقض

 املرفل مصتخدمو :ععر الصادط الفصل. 

 مم٘س ؤكفماء مؿمتسضمي  َمغي ممن املغفمم  ؿميير يًم ن ؤ  ألامموات تقم  مغفمم ضتيرتم بليمد مفموى ك  ٖل  يتٗي 

 املكتمممب َمممغي ممممن ؤقمممهغ( 6  ؾمممت  كممم  الصمممري  لل غاقبممم   بزًممماٖه  تيًممماء  قبٗمممات لبمممضيت ات، يممم٘ اعتمممضاء بلؼاميممم 

 .الاقتًاء ٖنض الهحة املغكؼ ؤ  ات، ارةالهحة 

ل  بليد املفوى يلتز  ك ا  .املغفم خاليات  فم ملؿتسضميد املؿت غ التكوين تً ا  تفقتد   خؿاتد ٖ 

 املفوض التدبري لعكد العخصية الصفة :ععر الصابع الفصل. 

 توكيمم  ؤ  كممغاء مويمٕو يكممو   ؤ  ألاخمواس مممن خماس تممإ  ي كممن  ي شخهمي  َبيٗمم  ط  املفموى التممضتير ٖقمض ب 

 .تفوي  ؤ 

 االشتغالل وظروط العنل مكر :ععر الجامن الفصل. 

 س املغاؾممملت املكاملمممات فيمممد يؿمممتقب  يثمممم ٖ ممم   مقمممغ ألامممموات تقممم  لؿمممياعات ممممغآا تتممموفير بليمممد فممموىامل يتٗهمممض

 خؿمممن تًممم ن ال ممم  الوؾممماث  تكافممم   متهمممؼا لل، اٖممم  املستهممم  املهممماتح لمممضل  مسممم،ل قممماعا املقمممغ ىمممظا ٖنممموا   يكمممو  

 . كظا متوفغا ٖل  لواػ  حؿ   تكفي  املي   الهنض ا... املغفم زضم  تنفيظ
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  طلممم  الًمممغ عي  اللمممواػ  تكافممم  ألامممموات تقممم  ؾمممياعات يتهمممؼ  ؤ  س املهنممم  ؤزلقيمممات يدتمممر  ؤ  ٖليمممد يتٗمممي   ممماك

  املنمماَم القضي مم  كاملضينمم  تالؿممياعات بليهمما الونمموس  يتٗممظع ال مم  تا خيمماء خ مم  الٓممغ ي ؤخؿممن  ممة ألاممموات تقمم  قهممض

 .الناثي 

 العنل أوقات :ععر التاشع الفصل. 

 املضتيمممم  الوقايمممم   مهمممماتح  ألامنيمممم  املدليمممم   الؿمممملُات الٗ ممممو  بقمممماع  عىممممن يكممممو   ؤ  ليممممدب املفمممموى ٖلمممم  يتممممب

ياص  ألاخض الؿة  ؤيا  طل   ة ت ا( ؾاٖ  24 ٖل  ؾاٖ  24  ألا قات ك   ة  الصر   . الُٗ   ألٖا

 املرفل اشتنرارية: الععرون الفصل. 

  بت يممممم٘ المممممتد لت كنممممماف  مممممة املدمممممضص  الكمممممغ ٍ  فمممممم املغفمممممم اؾمممممت غاعي  تًممممم ا  ملؼمممممما بليمممممد املفممممموى يكمممممو  

 .املغفم  ؿيير لً ا   طل  سات، اٖ  تتاو بها التز  ال   املهاعيف

 التأمينات: الواحد والععرون الفصل. 

 القمواتي  ملقتًميات َبقما املغفمم ملؿمتسضم  الكمغ  خمواصا يمض مي إالتم ٖقمض ي مر  ؤ  بليمد املفموى ٖلم  يتمب

 .الُغقات ٖل  للؿياعات إلالباع   تالتإمي  املتٗلق  الٗقوص ي ر   ؤ ٖليد يتب ك ا س الٗ  بها ات،اع  

 التدبري عكد تعديلالجاني والععرون:   الفصل. 

 تفيمممض ؤ  ي كمممن ال ممم  التٗممضيلت كممم  يمممضزل ؤ  املفممموى التممضتير ٖقمممض ممممض  زممملس بليممد  املفممموى لل، اٖممم  ي كممن

  عيمممما تتكمممما ع  التٗممممضيلت ىممممظو  تممممت املغاقبمممم س  ؾمممملُ  لتإقممممير  يسًمممم٘ تالٗقممممض ملرممممم زمممملس مممممن  طلمممم  املغفممممم تممممضتير

 .الُغفي 

 املرفل تدبري وشائل: الجالح والععرون الفصل. 

 يتممب  ال مم  تي ؾممياع  مممن ألاقمم  ٖلمم  مكممو   تإؾممُوس  ألاممموات تقمم  مغفممم تتتهيممز القيمما  بليممد املفمموى ٖلمم  يتممب

 :التالي  املوانفات ٖل  اتتوفغ  ؤ 

  يض مس،ل   ة اؾ  املفوى بليد    ة خال  ل

 (Fourgonnetteؤ  تكو  من تٕو   -

 40س1متمر   ٖلوىما ٖمن  60س1متمر   ٖغيمها ٖمن  5س2ؤ  ي يق  َوس اتح،غ  الصمري  املسههم  تر م  ات،ث ما  ٖمن  -

 متر.

 ؤ  تكو  مقهوع  الؿاثم مٗؼ ل  ٖن مكا  الهنض ا ص   فتدات التوان  تينه ا.   -

 ا املد   ؤ  الهنض ا.ؤ  تكو  ألاعيي  متهؼ  بؿك   ؿ ذ تاتؼي    -

 ؤ  تكو  ألاعيي  متهؼ  تدؼا  ؤ  ؤصا  لتثةي   ي٘ املد   ؤ  الهنض ا.   -

 ؤ  تكو  متهؼ  ت قٗض زلف   قاعا املي .   -

فاء اترغيم ناتر   ي تق  ٖن    -  كيلو حغا . 2ؤ  تكو  متهؼ  تقنسن  َ 

 ؤ  يكو  اللو  اتخاعجة ؤتيًا تالنؿب  لنق  ألاموات املؿل ي .   -

 .خضي  تٕو من تكو   ؤ  -

 .ليض  ميكاتيكي  خال   ة -

 .تيٌؤ  اتخاعجة الضازلة لويها يكو   ؤ  -

 :ألازًغ  باللو   التالي  الٗباعات تد   ؤ  املؿل ي  ؤموات تق  لؿياعات تالنؿب  -

 .هللا عؾوس  مد ض هللا بي الد ي *



   0202االستثنائٌة ٌناٌر محضر الدورة 

 

 
41 

 .ألاموات تق * 
 .الٗغبي  تاللغ  الكغك  ىاتف  عق  ٖنوا    اؾ * 

 : ـــب جمهزة تكون أن 
  تنٓيفها لتؿهي  الضازلي   الهذها من البولسؿتر ماص. 

 للتوان  نغير منفظ م٘  ات،ث  الؿاثم تي  يفه   قاج  خالؼ. 
   غيد متر 2.20 ٖن َولد يق  ي للغؿ  قات  مد  .متر 0.5 ٖن ٖ 

 ات  .فَو

 الواخض الاؾتٗ اس طات تلؾتيكي  تقفاػا. 

  ات،ث  لتلفيف تلؾتيكي  ؤحلف. 

  تكييف تٓا. 

  الُغيم  فؿاح يوثي  بقاع  تٓا  

 املؿل ي  حير ؤموات تنق  زان  ؾياع  توفير. 

 .ي ن٘ ٖل  املؿتغ  اؾتٗ اس الؿياعات املؿتغل   ة تق  ألاموات لغير ألاحغاى املسهه  لها  

 التجويسات صيانة: الرابع والععرون الفصل 

   ممة سليممض  بكممك  تاؾممت غاع تهمما   ؤ   تٓيفمم  خالمم   ممة التتهيممزات ل يمم٘ ٖلمم  يدممافٔ تمما  بليممد املفمموى يلتممز 

 تت يم٘ القيما  قهمض بتظاع َغيم ٖن تظل  تا مغ املٗن   بقٗاع املسالف  مويٕو الؿياعات بيقاي يت  املسالف  خال 

 املفموى التمضتير ٖقمض فسم  يمت  املناؾمب   لماس  مة الفهم  ىمظا ملقتًميات امتثالد ٖض  خال    ةس اللػم  إلانلخات

 .بليد املفوى  ٗويٌ ص   

 التطوري عنلية :اخلامض والععرون الفصل 

 ات،ماع   القمواتي  خؿمب تقم  ٖ ليم  كم  بٗمض التُهيمر لٗ ليم  ألامموات تقم  ؾمياع  يسً٘ تا  بليد املفوى يلتز 

 .الوقاي  ميضا   ة الٗ   بها

 التصجيل دفرتالصادط والععرون:  الفصل 

 الهويممم  يتًممم ن ات، اٖيممم  املهممماتح َمممغي ممممن  مغق ممما ماقمممغا يكمممو   ظممم،ل ي ؿممم  ؤ  بليمممد املفممموى ٖلممم  يتٗمممي 

 تالنقممم  قامممم  ال ممم  الؿمممياع   سممم،ي   عقممم  .  لهتمممد  مكاتمممد .النقممم  تممماعيش    توقيٗمممد النقممم   لُالمممب لل نقممموس  الكاملممم 

 .التٗغيفات كظا عق  توني  ؤصاء  الؿاثم  اؾ 

 املرفل تدبري حصن مراقبة جلنة :الصابع والععرون  الفصل 

 :تتكو  ت،ن  مغاقب  خؿن تضتير املغفم من 

 عثسـ املتلـ ات، ارة تهفتد عثسؿا لل،ن  ؤ  من ينوا ٖند. -

 م ث  الؿلُ  املدلي . -

 م ث  قؿ  الكا   الاقتهاصي  تالٗ ال  -

 .م ث  منض بي   ػاع  الصر  -

 ضتي .م ث  الوقاي  امل -

 م ث  ألامن إلاقلي    -

 م ث  الضعك امللك  -
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 .القؿ  الاقتهاص   املا ة تات، اٖ م ث   -

 .الهحة ات، ارةالُبسب عثسـ املكتب  -

تضتير املغفم ك ا تتمو   البم   مة ل يم٘ القًمايا ال م   ٗمغى ٖليهما   ي كنهما تقمضي   مغاقب   ؿهغ ىظو الل،ن  ٖل  

  يتب ٖل  املفوى بليد ؤ  يإزظ تغؤ   ملخٓات الل،ن . تضتير املغفم.الاقتراخات ال   تغاىا يغ عي  ترؿن 

س ٖلمم  ألاقم  مممغتي   مة الؿممن  ؤ  كل مما اقتًم  الٓغفيمم  طلمم تاؾممتضٖاء ممن عثسؿممها   لوبمما املغاقبم   تتت م٘ ت،نمم  

ىممظا الكممإ  مممن ٖنممض تلقيممد َلبمما كتاتيمما  ممة  ؤًٖمماء الل،نمم  لللت ممإ بممما ت بمماصع  منممد ؤ  نمملخي  صٖممو الل،نمم   لممغثسـ  

ك ممما ي كنمممد اؾمممتضٖاء م ثلمممة بٗمممٌ املهممماتح  .املفممموى بليمممد المممظ  يتونممم  بهممما كتاتيممما تواؾمممُ  بقمممٗاع تالتونممم  َمممغي

 اتخاعلي  الظين يٗت ر خًوعى  مفيضا لٗ   الل،ن .

ك ممما تتت ممم٘ الل،نممم  تُلممممب ممممن املفممموى بليمممد للبمممم   مممة الُلبمممات املتٗلقممم  تةيمممماف  ؾمممياعات لضيمممض  يؾممممتٗ الها 

ؤ  خممممظي ؾممممياعات  اؾممممتبضالها تممممإزغل تُلممممب منممممد ؤ  تمممإمغ مممممن ات، اٖمممم  بطا ٖاينمممم  ٖممممض  نمممملخيذها للؾممممت غاع  تممماملغفم

 تايقتغاس تاملغفم.

 املصتنرة املراقبة :الجامن والععرون الفصل 

 ؤ  لل، اٖمم  التابٗمم  تمما لهؼ  ألامممغ  ٗلممم ؾممواء ساملستهمم  املغاقبمم  ؤلهممؼ  لكمم  املتمماس تفسممح بليممد املفمموى يلتممز 

 ساملفموى التمضتير ٖقمض تنموص  تنفيمظ املغفمم تمضتير خؿمن ممن التإكمض قهمض تمظل  القيما  بليها املفوى ألالهؼ  ؤ  لض ل ا

 خؿممممب املناؾممممب إلالممممغاء يتسممممظ الممممظ  ات، ممممارة املتلممممـ لمممغثسـ يغفمممم٘ مدًممممغ بكممممإيها يدممممغع  املغاقبمممم  لهممممظو ٖغقلمممم   كممم 

 .املسالف  َبيٗ 

 املفوض التدبري هاليفت التاشع والععرون: الفصل 

 ل يمم٘ ؤصاء ؤيًمما يتد مم  ك مما سألاممموات تقمم  مغفممم لتممضتير الًممغ عي  التكمماليف ل يمم٘ تتد مم  بليممد املفمموى يلتممز 

 .تتهيزو ؤ  نياتتد ؤ  املغفم تضتير تفٗ  للغير املؿتدق  التٗويًات

 التنرب و التصجيل حكوم مصاريف :الجالثون الفصل 

 القيمما  ٖممن الناتتمم  املهمماعيف  كممظا التن ممر   التسمم،ي  قمموا تد املتٗلقمم  املهمماعيف ل يمم٘ بليممد املفمموى يتد مم 

 .التد لت كناف تنوص تُبيم يقتًيها تس ر 

 والتعويضات املخالفات :الواحد والجالثون لفصلا 

 املستهمم  املهمماتح َممغي مممن مدًممغ ت ولبهمما يدممغع   بنمموصو  قممغ َد الممتد لت صفتممر ملقتًمميات مسالفمم  كمم  ب 

  مممة اؾممت غ  بطا( يومممماس 15ز ؿممم  ٖكممغ   لمم ؤ  مممة تمماملتٗي  للقيممما  بليممد لل فممموى بتممظاع توليمممد  يممت  سلل، اٖممم  التابٗمم 

 تدضيممممض  يمممت س ألايمممغاع ٖمممن التٗويًمممات  ؤصاء التمممضتير خمممم بؾمممقاٍ طلممم  ٖمممن يترتمممب تمممدةف المممتد لت صفتمممر تنممموص زمممغا 

 .املفوى التضتير اتفاقي   ة الُغفي   ٗويٌ كيفي 

 العكد خفص أو انتواء :الجاني والجالثون الفصل 

 : تي  اترايت  ة الُغفي  تي  امل ر  الٗقض فس  ؤ  اتذهاء يت 

   املفوى التضتير مض  يهاي.  

   الكغك  تهفي. 

  قاىغ  قو  خال   ة. 

  ات،ؿام  تالغ تخُإ الُغفي  اعتكاا خال   ة. 

   املغاقب  ت،ن  ٖ   ٖغقل. 

  الاؾتغلس ٖن التوقف ... 
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 زعاتاملنا :الجالح والجالثون الفصل 

ممممممات ل يمممممم٘ تدمممممماس  الُممممممغفي  تممممممي  املفمممممموى التممممممضتير ٖقممممممض مقتًمممممميات تنفيممممممظ ؤلنمممممماء تدممممممضا ؤ  ي كممممممن ال مممممم  املناٖػ

 .الهلح مؿُغ  فك  بٗض املسته  القًاثي  ات،هات ٖل  املتٗاقضين

 الدورية املراجعات :الرابع والجالثون الفصل 

 ؾممن  كمم   اخممض  مممغ  ألاقمم  ٖلمم  ,ٓ مم منت فتممرات  فممم بليممد  املفمموى ات، اٖيمم  املهمماتح الت اٖممات ٖقممض يتممب

 .املغفم زضم  تقيي  يتً ن تقغيغ بٖضاص م٘ ,اتخضم  تنفيظ تقض  مضل  ة للنٓغ
 النعر :والجالثون اخلامض الفصل 

ٗهمض تتُبيمم مقتًميات صفتمر المتد لت ىمظا ب م  املهماتح ات، اٖيم   املهماتح ألامنيم   الؿملُات املدليم  كم   مة ي

 تُاا ازتهاناتد.

 ممن ٖليه ما التإقمير بٗمض املدليم  لل، اٖمات الغؾم ي  ات،غيمض   مة المتد لت  كنماف املفوى التضتير قضٖ  ينكغ

 .املغاقب  ؾلُ  َغي

 التأظري :والجالثون الصادط الفصل. 

 ات،ماع   للقمواتي  َبقما املغاقبم  ؾملُ  َمغي ممن ٖليمد التإقمير بٗمض املفٗموس  ؾماع   املفموى التمضتير ٖقمض يهبذ

 .الٗ   بها

  
 ضاءاإلم

      رئٌس المجلس الجماعً

 التأشٌر

 

 توقي٘ كاتب املتلـ               توقي٘ عثسـ املتلـ                         

 عقيض فنا                                                                                     اؾ اٖي  اترغيغ      
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 :اخل  ضُكطُ اله
ال راصُ واملض دقُ علِ تع يل وحتًًةو نه ش ال خمال  اخل ص 

 املزضِ واجلزحِ والهض ق احلىا ل ع  عري  زفل نكل

للؿمممميض ٖبمممممض اللُيممممف الهمممممالحة لتقممممضي  ٖمممممغى خممممموس  الكل ممممم  الممممغثسـ ممممة مؿمممممذه  ىممممظو النقُممممم  ؤُٖممممي الؿممممميض 

.  املويٕو

 ُعو  ضلخُ الشزطُ ااداري  ................................................... عب  اللطًف الض حلٌ :

 مغفمم تقم  املغ م    ات،غ م  تمضتيرت اتخان  ل لخٓات اتخان  تضفترالتد لتلتالنؿب  . قكغا الؿيض الغثسـ

 لة ك ا يلة:

  املفممموى لل غافمممم  تمممضتيرالاملتٗلمممم ت 54.05. عقممم . : اتمممد لممم  تمممت  إلاقممماع   مممة الضيبالممم  ا ممم  القممماتو  1امللخٓممم

 .113.14عق   ض القاتو  التنٓي  بٗ  مباقغ   الضيبال لد  ة  ت  إلاقاع  فقض. الٗام 

 كنماف المتد لت كتمب  مة التٗليم ت: يغ ع  بػال  ف   اتروامم   مة نميغ  مكمغ ٕ مويمٕو ألاصاء 2ملخٓد .

 .  ت  خظي ىظو الف  

 الغيممممر ل زممممغ ؤيمممم  ؤحممممغاى ؤؾممممياع  تقمممم  املغ مممم    ات،غ مممم   ممممة  سب مممم  خًممممغ اؾممممتٗ ا  :ٖممممض  إلاقمممماع  3ملخٓممممد

 .16 لفه املسهو لها املكاع اليها  ة ا

 قممممبد َبيمممم  س  مؿممممٗفي  متسههممممي   ممممة إلاؾممممٗاي مكممممفٖو   ممممة .  يممممغ ع   كممممغي  ؤَممممغ َبيمممم. 4 ملخٓممممد 

 23  ة طل .ت  إلاقاع  لها  ة الفه . قواىض عؾ يد

  تمممز ممـ ؾممنوات يؾممذهلك ل،مم  الاؾممتث اع تممضس لمملا ؾممنوات .  ممة : يقتممرح تدضيممض مممضو الٗقممض5 امللخٓمم  

اتخان  تإؾُوس ؾياعات : خي  تنقؿ  ا   الني  ؾياعات متهمؼو تلمواػ  . امللخٓات  بٗض. 11 إلاقاع  بليد  ة الفه 

ح،مممغ  اتتقممم    المممظين يتُلبمممو  ٖنايممم  َبيممم  ؤلنممماء التنقممم  ي يتمممب ا. لممم  تقممم  املغ ممم    ات،غ ممم ؤيمممغ عي  ممممن . َبيممم 

 :لة ك ا يلةتفهيل    19 متر ىظا كلد ما ت  إلاقاع  بليد  ة الفه  1متر   ٖغيها ٖن  2.5الصري  ٖن 

 عت امللخٓات التٗضي 

ت مممم  الاقمممماع  اليممممد تالضيبالمممم  مباقممممغ  

 14/113بٗمممممممممممممممممض القممممممممممممممممماتو  التنٓي ممممممممممممممممم  

 املتٗلم تات، اٖات

املحػلــــق  الحــــد قر  54.05لــــم ثــــحم م ــــارة لــــح الديبااــــة إلــــا القــــانوب رملــــم 

 املفوض للمرافق الػامة
1 

تمممممم  خمممممممظي ف ممممممم  اتروامممممممم  ممممممممن كنممممممماف 

 التد لت.

ا اطارالقـــانو ي ك ـــافة فتـــة ال وامـــل لصـــيغة مو ـــوع غـــدم م ـــارة إلـــ

 كنام الحسمالت
2 

الهماصع  16.99ت  اٖت اص القماتو  عقم  

 1.00.23تتنفيممممظ الٓهيممممر الكممممغيف عقمممم  

 15  1420ط  القٗمممممممممض   9الهممممممممماصع  مممممممممة 

 (.2000ف رايغ 

 1383امــــــــادى الثانيــــــــة  24 حــــــــاري   1.36.26إب الظهقــــــــر الشــــــــري  رملــــــــم 

املحػلـــــــــــق  النقـــــــــــل  وا ـــــــــــطة الســـــــــــيارات غبـــــــــــر  1963نـــــــــــونبر  12املوافـــــــــــق 

ضملــــد ثـــــم جغيقــــر  و ثحميمـــــ   القــــانوب رملـــــم  الصــــادر  خنفيـــــ    16.99الطـر

فبرايـــر  15)1420يي القػـــدة  9صـــادر لـــح  1.00.23الظهقـــر الشـــري  رملـــم 

2000.) 

3 
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 كممظا تالفهمم   1تمم  تويمميدها تالفهمم 

12. 
 4 اغدم ثو ير اشكل كا  طبيػة الخدمة املسمؼ ثفوي  ثد قره

 .16ت   الاقاع  اليد تالفه  
 غــدم م ــارة إلــا  ظــر ا ــحػمال  ــيارات نقــل املر ــ   والجرهــا لــح أي

 املخصصة لها.ةقر  أخرى  أةراض
5 

 .18 الفه  17الفه  

 ـرورة املسافظـة غمــا ثطهقـر و جػقـيم اميــؼ الحجهقـاات و اللـوازم الطبيــة 

ملػمـول هجـا لـح هـ ا الخاصة  السيارات املجهـسة و صـياة جا وفـق القواغـد ا

 املجال.

6 

 .23الفه  
 ــــــــرورة جشــــــــغيل اطــــــــر طبيــــــــة و ــــــــب  طبيــــــــة ومســــــــػفقب محخصصــــــــة لــــــــح 

 م ػا  مشفوغة اشواهد ر مية لح يلك.
7 

 3ؾنوات تضس  05ت  التٗضي  تاٖت اص 

 (.11ؾنوات  الفه  

(  ــــــنوات ال ـــــــ جال   جـــــــم 05يقتــــــرح ثسديـــــــد مـــــــدة الػقــــــد لـــــــح خمـــــــس )

  نوات.( 03ا خثمار  دل رالذ )
8 

 27ت ممممممممممم  إلاقممممممممممماع  بليهممممممممممما  مممممممممممة الفهممممممممممم 

 .28 الفه  

إ هار الحػريفة داخل و خارج املدار ال  ري  س  املسافة و ثسديـدها 

اشـــكل غقال ـــي ي  ـــجم مـــؼ القـــدرة املاليـــة للمرثفـــق و كـــ ا ي ـــمن الـــر ر 

 املشروع للمفوض إلي .

9 

 .19ت  اٖت اص التهنيفي  تالفه 

 لا ملسمقب وإ افة ما يمح: رورة ثص ي  أ طول السيارات إ

 يارات مجهسة  اللوازم الطبيـة ال ـرورية مـن ااـل نقـل  الهنف ألا س:

املر ـــ   والجرهـــا الـــ ين يحطلبـــوب غنايـــة طبيـــة أرنـــال الحنقـــل. يجهـــس هـــ ا 

الصــــــــــن   اك ــــــــــافة إلــــــــــا الحجهقــــــــــاات ألا ا ــــــــــية.  ــــــــــالحجهقاات الطبيــــــــــة 

مة مــــن ال ــــرورية وفــــق مــــا يحطلــــ  يلــــك  ســــ   ــــهادة املطا قــــة املســــل

ـــــــسس املكحـــــــ  الصـــــــ ح )يمكـــــــن و ـــــــؼ م  ـــــــق لكنـــــــام  طـــــــر  الطبســـــــ  ـر

 الحسمالت  مخحل  الحجهقاات و اللوازم ال رورية(.

ولهـــ   الغايـــةض يقتـــرح اب ثحـــوفر  ـــيارة نقـــل املر ـــ   و الجرهـــاض  اك ـــافة 

 إلا ما يكرض غما الخصاـ  الحالية:

ر ـ   ال يج  أب يقل طول اللجرة الزـ ية الخاصـة  نقـل الجرهـا وامل-

متر.ويلــــك  مــــا  1,40متــــر وغلوهــــا غــــن  1,60متــــر وغر ــــها غــــن  2,50غــــن 

 يسمر للمسػفقب  ال ركة السسقرة.

أب ثكـــوب مجهـــسة  رفـــو  يات أ ـــوا  مسكمـــة مةـــالـ جســـحوا  اميـــؼ -

 الحجهقاات و اللوازم الطبية.

أب ثكــوب مقصــورة الســاـق مػسولــة غــن اللجــرة الزــ ية دوب فحســات -

 ثواصل  ينجما.

ة  طاملـــة كهر اـيـــة جســـمر  خشـــغيل ضالت  تـــ  لـــح و ـــػية ثوملـــ  مـــسود-

 مسر  السيارة و نظام ثبريد وثدفتة.

ثــــوفقر إنــــارة كافيــــة داخــــل الســــيارة جػمــــل  طريقــــة اثوماثكيــــة غنــــد فــــحر -

 ألا وا  و إةالملها.

ثــــوفقر إنــــارة كافيــــة خــــارج الســــيارة لخســــهيل غمليــــة نقــــل الجرهــــا لــــيال لــــح -

 ةيا  م الة.

10 
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ب أر ــية اللجــرة الزــ ية الخاصــة  نقــل الجرهــا و املر ــ    ــرورة كــو -

مغطاة  مادة ةقر ملا لة للصدأ و ممحصـة للصـدمات و ةقـر ملا لـة لالنـسالـ 

 و  هلة الحنظي  و الحػقيم و يات لوب فاثر.

ثسويدها  مغسلة لأليدي و خساب للمال الصال  للشر  و آخر املسـحػمل -

 لقاـية.و  ساوية ملمامة مغلقة و ثفحر  طريقة ث

 يارات ال ثحطل  ثجهقـاات طبيـة مسـددة لنقـل املر ـ   الهنف الثان : 

 و الجرها ال ين يسحااوب غناية طبية أرنال الحنقل.

  ض ش ر مج عٌ ................................................................. ذلم  احض ى :

الًمم ات  املاقتمم   الًمم ات  النهاثيمم   ىممظا ليممض ؤممما . تنقؿمم  ا مم . للًمم ات  املاليمم .  9امللخٓمم  ألا  مم    ممة الفهمم      

بؾمٗاي  30  .الفه ي   كي  املضازؤإلايضإ لضل اتخاػ  ات، ارة   بتا   الاؾتغلس من املؿتدؿن كتات. 13 الفه 

 املٗوػين إلاصيء بكهاص  بصاعيد تثة  الٗوػسى  تُاق  الغميض  تنوا ٖن ىظو الكهاص ؟

  ض ش ر مج عٌ ...........................................................  ضطفِ امل ىنل : 

 لض  مللٓات لة ك ا يلة:

  بسب عثسـ املكتب الهحة ي يولض ي كن ؤ  يقاس قهاص  من املغكؼ الهحة تاملضين مظكوع الُ :19 الفه 

 ؤيافد تنض آزغ  ة خالد تدضي   ليات يتمب ملءمم  ؾمياع  إلاؾمٗاي لهمظو التدمضيثات  الًمغ ع   :20 فه ال

 .  منها

  للؾممممتتات    ممممة تقمممم  املٗمممموػين ٖلقمممم  ت يزاتيمممم  ات، اٖمممم  س مممممن املفتممممرى تسهمممميو اٖت مممماص مدتممممر  :30 الفهمممم

 .  لُلبات الؿاكن 

  اقتمممممراح التهمممممضيم ٖمممممن الٗقمممممض امللرمممممم للٗقمممممض ألانممممملة مويمممممٕو الهمممممفق  ا  مويمممممٕو التٗاقمممممض يمممممت   :38 الفهممممم

 . التهضيم ٖليد صاز  املتلـ تر اي  القغاع الغثاس   من الُٗن تك  الُغا 

  ض ش ر مج عٌ ................................................................. ذلم  احض ى :

 الفقغاء  املٗوػين ٖل  مؿتول تني  ميزاتيد؟ينبغة التإكض من ى  يولض فه  يغُ  مهاعيف تق    

 رئًط اجمللط    .......................................................... إمس عًل احلزيزٍ:

الفقمغاء  املٗموػين م كمن  لم ٖ  ، اٖمات د ممن َمغي نمغفسمما يمت  ي يولض ٖل  مؿتول امليزاتي  فهم  تهمغي فيمد 

 .  ات،اتب الالت ارةبَاع ؤ  يضز   ة 

  ض ش ر مج عٌ  ...........................................................  ضطفِ امل ىنل :

املمممماص  ا  انكمممماء ت،نممممد ملٗاينممممد الُلممممب تتكممممو  مممممن م ثمممم  . ا  ي كممممن تًمممم ي  30 اء الفهمممم تنمممماء ٖلمممم  ىممممظا يتممممب الغمممم

 تغكها للُواعت  تد ت تغص التضتير املفوى ي يدم مندها يخض.  ؤالؿلُ   م ث  ات، اٖ  
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  ض ش ر مج عٌ  .................................................................. ذلم  احض ى:

تمممممغا  بمكاتيمممم  بالٗممممماص  ىنمممماك  ممممما تالنؿممممب  لل،ممممموء ب مممم  القمممماتو  ؤكتويمممميذ اطا تمممم  تفمممممويٌ مغفممممم ي تممممت  املنافؿممممم  س

 اتفاقيات في ا يسو املٗوػين  الفقغاء اتفاقيد تي  املتلـ  الكغك  املؿير .

 رئًط اجمللط     .......................................................... :إمس عًل احلزيزٍ

ؾممنقو  ت ناقكمم  ىممظو امللخٓمم  ٖلمم  املؿممتول . الؿمميض القاثممض يقتممرح ا   ؿمم ي تلمم  الكممهاص  إلاصاعيمم  قممهاص  الٗمموػ 

 لت لل هاصق .املغكؼ   ؾنٗغى صفترالتد 

 عملًُ ال ضىيت

بٗمممممض طلممممم  ٖممممممغى الؿممممميض المممممغثسـ مقممممممغع النقُممممم  املتٗلقممممم  تالضعاؾمممممم   املهممممماصق  ٖلممممم   ٗممممممضي   تدييممممممن كنمممممماف 

تةل ممإ الؿمماص  الممتد لت اتخممام تتممضتير مغفممم تقمم  املغ مم    ات،غ مم   النؿمماء اترواممم   للتهمموي  فت مم  املهمماصق  

 ؤًٖاء املتلـ اترايغين.
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 غع املتلـ ات، ارةمق

 05/2021 ٖضص

الضعاؾ   املهاصق  ٖل   ٗضي   تدييمن كناف التد لت اتخام 

 املغ     ات،غ    النؿاء اتروام  تتضتير مغفم تق 

 الفغيمض  زملس ات،لؿم  الٗلنيم   س 2021الاؾت ناثي  ينمايغ املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات  املتت ٘ تالض ع   ب 

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

املتٗلممممممم تات، اٖمممممماتس  بٗممممممض صعاؾمممممم  املتلممممممـ للنقُمممممم   113-14عقمممممم   تُبيقمممممما ملقتًمممممميات القمممممماتو  التنٓي مممممم   

الضعاؾمممم   املهمممماصق  ٖلمممم   ٗممممضي   تدييمممممن كنمممماف الممممتد لت اتخممممام تتممممضتير مغفممممم تقمممم  املغ مممم    ات،غ مممم  ت املتٗلقمممم 

 ٖ لي  التهوي  ٖل  ما يلة: ؤؾفغتي   بٗض الل،وء ا   ٖ لي  التهوي  الٗلن س خس  النؿاء اتروام 

  ًاءٖضص  .ًٖوا  12 :     اترايغين ألٖا

  نوتا. 12 :     املٗ ر ٖنها ألانواتٖضص 

  ًاءٖضص  :ًٖوا  ى  الؿاص 12 :      املوافقيممممن ألٖا

 عمس فىشي محمد أمهسسً اسماعٍم انحسٌسي

 مصطفى انشاطس فىانزشٍد  محمد زماش

 مصطفى انمتىكم ٍبزشٍد ازب انصهساء ذوبً

 محمد احسان وجٍب األمٍه الزهراء رحمون

  ًاءٖضص  ي ؤخض.:     الغافًي  ألٖا

  ًاءٖضص  ي ؤخض:     امل تنٗي  ٖن التهوي  ألٖا

 يقرر ما يلي:
تالضعاؾمممم   نمممماصا املتلممممـ ات، ممممارة ملضينمممم  تاع صاتمممم  تةل ممممإ ؤًٖمممماثد اترايممممغين ٖلمممم  مقممممغع النقُمممم  املتٗلقمممم 

 ك ا يلة: ٗضي   تدييمن كناف التد لت اتخام تتضتير مغفم تق  املغ     ات،غ     املهاصق  ٖل 
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 اململهُ املػزعًُ

 وسارَ ال اخلًُ

 إقلًم ت رودانت

 مج عُ ت رودانت
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  ر الك نىنٌ:ةةةطاإل

   تتنفيمظ القمماتو   2015وليمموػ ي 07املوافمم  1436عمًمما   20الهمماصع تتماعيش  1-15-85الٓهيمر الكمممغيف عقم  تنماء ٖلمم

 املتٗلم تات، اٖات.113 -14التنٓي   عق   

   تتنفيظ القماتو  عقم   2006ف رايغ  14املوافم  1427من مدغ   15الهاصع  ة  1-06-15الٓهير الكغيف عق  تناء ٖل

 املتٗلم تالتضتير املفوى لل غافم الٗ ومي . 05-54

   تتنفيمممممظ 2007تممممموت ر  30املوافممممممم    1428ط  القٗمممممض   19هممممماصع  ممممة ال 195/07/01الٓهيممممر الكمممممغيف عقمممم  تنمممماء ٖلممممم )

 املتٗلم تتبايات ات، اٖات املدلي . 06/47القاتو  عق  

   مي  إ املتٗلممم تالتمم 1969ؤكتمموبغ  20املوافممم  1389قممٗبا   08الهمماصع  ممة  1-69-100الٓهيممر الكممغيف عقمم  تنمماء ٖلمم

 إلالباع  للؿياعات ٖل  الُغقات.

 ٓتتنفيممممظ القمممماتو  عقمممم  2000ف رايممممغ  15  1420ط  القٗممممض   09الهمممماصع  ممممة  1.00.23هيممممر الكممممغيف عقمممم  تنمممماء ٖلمممم  ال )

 املتٗلم تالنق  تواؾُ  الؿياعات ٖ ر الُغا. 16.99

   مة قما  املدافٓم  ٖلم  الُغيمم  1953ينمايغ  19املوافمم  1372ل اصل ألا     03الٓهير الكغيف الهاصع  ة تناء ٖل 

 ير  املغ ع.الٗ ومي   قَغ  الؿ

   تتنفيمممظ القممماتو  عقممم  2003تممموت ر  11  1424عمًممما   16الهممماصع تتممماعيش  1.03.195تنممماء ٖلممم  الٓهيمممر الكمممغيف عقممم )

 املتٗلم تاملغاقب  املالي  للض ل  ٖل  املنكأت الٗام   ىي ات ؤزغل. 69.00

   بؿممن تٓمما  لل داؾمممب   2017 ر تمموت 23املوافمممم  1439عبيمم٘ ألا س  04الهمماصع  ممة  02.17.451املغؾممو  ٖمممضص تنمماء ٖلمم

  ماؾؿات التٗا   تي  ات، اٖات.الٗ ومي  لل، اٖات 

   املدمممممضص ت ولبمممممد  1973املممممماعر  مممممة فممممماتذ ؤكتممممموبغ  14-92-001-4565 ػيمممممغ الصمممممر  الٗ وميممممم  عقممممم   ص عيممممم تنممممماء ٖلممممم

 .مقتًيات منذ عزو اؾتغلس ؾياعات إلاؾٗاي من َغي اتخوام

   املتٗلم تالتنٓي  الهحة ت ضين  تاع صات . 2015توت ر  12 املاعر  ة  42ق  القغاع ات، ارة املؿت غ ع تناء ٖل  

  2019توت ر  18تتاعيش  15عق    تناء ٖل  القغاع ات،باج  ملضين  تاع صات . 

 زملس ات،لؿم  الفغيمض   2021ات، مارة ملضينم  تاع صاتم  زملس المض ع  الاؾمت ناثي  ينمايغ  املتلمـ مضا لم  ٖلم   بناء

 . 2021ينايغ  15تاعيش املنٗقض  ت
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 مضنون الدفرتالفصل االول:  

ل اٖمممم  صازمممم  تقمممم  املغ مممم    ات،غ مممم  مهمممضي ىممممظا الممممضفتر ب مممم  تدضيممممض الكممممغ ٍ اتخانمممم  تالتمممضتير املفمممموى ملغفممممم 

س  يٗت مممر ت ثاتممم  مغلممم٘  مممة تنٓمممي  ىمممظا املغفمممم  طلممم  تنممماء ٖلممم  القمممواتي  مستلمممف الاتتاىمممات ب ممم  ا اتُلقممما منهممم تاع صاتممم 

 .   املٗ وس بها  الواعص  ي ن خي يات ىظا الضفتر ألاتٓ

  :اختيار املصتغلنيالفصل الجاني 

املنافؿممممم س المممممظ  يفمممممتذ  مممممة  لمممممد ألاشمممممخام  يمممممت  ازتيممممماع املؿمممممتغلي  ملغفمممممم تقممممم  املغ ممممم    ات،غ ممممم   مممممة بَممممماع مبمممممضؤ

 املٗنويي .

 ظروط الرتظيح لتدبري مرفل نكل املرضى واجلرحى :الفصل الجالح 

 :الغاحبي   ة اؾتغلس  تضتير املغفم الكغ ٍ التالي  يتب ؤ  تتوفغ  ة

 .القضعات املهني   التقني   التتهيزات امللث   يؾتغلس مغفم تق  املغ      ات،غ   -

 املواعص الةكغي  اللػم   املاىل . -

 التتهيزات اتخان  تتؿيير املغفم. -

 . املواعص املالي  الكافي  يؾتغلس املغفم -

 الؿلي   م٘ بصاع  الًغاثب. الويٗي  القاتوتي  -

 شحب ملفات املعارنة يف طلب العروضالفصل الرابع :: 

يولممض ملممف املكمماعك   ممة َلممب الٗممغ ى عىممن بقمماع  املتنافؿممي  ت همملر  ال رمتمم   الهممفقات تات، اٖمم  خؿممب ا 

مممممممممممممل  ٖمممممممممممممن َلمممممممممممممب املنافؿممممممممممممم   ي كمممممممممممممن تقلمممممممممممممد الكتر تيممممممممممممما ممممممممممممممن تواتممممممممممممم  الهمممممممممممممفقات الٗ وميممممممممممممم   سىمممممممممممممو مدمممممممممممممضص  مممممممممممممة إلٖا

www.marchespubliques.gov.ma التونممممممم  تمممممممد قبممممممم  اليمممممممو  ؤ  الؿممممممماٖ    ي كمممممممن ظمممممممرب كممممممم  ْمممممممغي تممممممم  بيضاٖمممممممد ؤ

غف .  املدضصين ت،لؿ  فتذ ألْا

ن  تكممممو  ب   ممممل   ممممة لغيممممضتي  توػٖمممما  ٖلمممم  الهممممٗيض الممممَو  مممم  لاتممممب نكممممغو تبواتمممم  الهممممفقات الٗ وميمممم  ينكممممغ إلٖا

ك مممما ي كممممن مممممواػا  ممممم٘ طلمممم  تبليغممممد ب مممم  ٖلمممم  املتنافؿممممي  املدت لممممي   س ا تاللغمممم  الٗغبيمممم   ألازممممغل تلغمممم  ؤلنةيمممم بخممممضاى

 تواؾُ  نكغات متسهه  ؤ  تإ   ؾيل  ؤزغل لإلقهاع ي ؾي ا تُغيق  الكتر تي .

 تكدميوا: ونيفية : حمتويات ملفات املتنافصنيالفصل اخلامض 

 :مدتويات امللف

 امللف إلاصاع   -

 لف التقن  امل -

 امللف التك يلة  -

 الٗغى املا ة  -

 الٗغى التقن   -

 تقضي  امللف:

 يتب ٖل  املتنافـ ؤ  يً٘ امللف الظ  يقضمد  ة ْغي مستو  يد   ما يلة:

نوا  املتنافـ.ا -  ؾ  ٖ 

 مويٕو الهفق . -

غف . -  تاعيش  ؾاٖ  للؿ  فتذ ألْا

 .الٗغ ى زلس للؿ  فدو الٗغ ىة التنةيد تإتدة ي يتب فتذ الٓغي بي من َغي عثسـ ت،ن  َلب

http://www.marchespubliques.gov.ma/
http://www.marchespubliques.gov.ma/
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  يدتو  ىظا الٓغي ٖل  للل  ؤحلف  :

 امللف إلاصاع    التقن   التك يلة -يتً ن الغلي ألا س  -

 يتً ن الغلي الثان  الٗغى التقن   -

 يتً ن الغلي الثال : الٗغى املا ة لل تنافـ. -

  كير ألاحلف  الثلل  املبسن  ؤٖلو تهف  ْاىغ  ب   ما يلة:

 اؾ    ٖنوا  املتنافـ. -

 مويٕو الهفق .  -

غف . -  تاعيش   للؿ  فتذ ألْا

 مهونات امللفاتالفصل الصادط: 

 امللف إلاصاع :

 التهغيذ تالكغي تالنؿب  لل تنافـ املؼم٘ بؾناص التضتير املفوى لل غفم بليد. -

   املتنافـ.الوليق  ؤ  الولاثم ال   تثة  الهلخيات املسول  ب   الصخو الظ  يتهغي تاؾ -

قمممهاص  ؤ  نسمممخ  منهممما مكمممهوص ت ُاتقذهممما ل نممم  مؿمممل   منمممظ ؤقممم  ممممن ؾمممن  ممممن َمممغي إلاصاع  املستهممم   مممة  -

ك ما يتٗمي  ؤ  تبمي  ىمظو الكمهاص  النكماٍ المظ  تم   مد  فغى الًغيب  تثة  تإ  املتنافـ يولمض  مة  يمٗي  لباثيم .

 ت قتًاو فغى الًغيب  ٖل  املتنافـ.

ن  قمممهاص  ؤ  نسمممخ  منهممما مكممم - هوص ت ُاتقذهممما ل نممم  مؿمممل   منمممظ ؤقممم  ممممن ؾمممن  ممممن َمممغي الهمممنض ا المممَو

للًمم ا  الالت ممارة تثةمم  تممإ  املتنممافـ يولممض   ممة  يممٗي  قاتوتيمم  تتمماو ىممظا الهممنض ا مغفممم بكممهاص  ىي مم  الًمم ا  

 الالت ارة ال   ينسٍغ فيها املتنافـ تثة  الويٗي   القاتوتي  لهظا ألازير تتاو ىظو الهي  .

 ؤقهغ. 3القيض  ة الس،  التتاع  مؿل   منظ اق  من للل  قهاص   -

 قهاص  التامي  ٖل  خواصا الكغ    املؿا لي  املضتي  لل تنافـ. -

 قهاص  الً ات  املاقت  -

  : امللف التقن 

مظكغ  تبمي  الوؾماث  الةكمغي    التقنيم  ال م  يتموفغ ٖليهما املتنمافـ   مكما    تماعيش   َبيٗم    ؤى يم  ألٖا ماس  -

    ؤتتؼىا ؤ  ؾاى   ة اتتاػىا  ة ؤٖ اس م الل  . ال

 ي كممن  ٗؼيممؼ امللممف تةيمماف  قممهاص  مؿممل   مممن َممغي القمماتٌ ات، ممارة تثةمم  ؤ  املكمماعك يولممض  ممة  يممٗي   -

 .لباثي  ؾلي   تالنؿب  ملغافم مكابه  ؾبم لد ؤ  قا  تتضتيرىا

 امللف التك يلة:

   بؾممٗاي املغ مم    ات،غ مم  تت اٖمم  تاع صاتمم  مهمماصا صفتممر الكممغ ٍ  الممتد لت اتخممام تاؾممتغلس مغفممم تقمم

 ٖليد  ة الهفد  ألازير  م٘ بياف  ٖباع   قغت  نوصا ٖليد م  ماقغ ٖل  ل ي٘ نفداتد.

 :يتً ن الٗغى املا ة -

ٖقمض الالتممزا  المظ  يلتممز  ت ولبممد املتنمافـ تةتتمماػ ألٖا ماس مويممٕو َلممب بتمضاء الاىت مما  َبقما للكممغ ٍ املقممغع  

غ ٍ   المممتد لت مقاتممم  ل مممن يقترخمممد.   يمممت  بٖمممضاص ىمممظا الٗقمممض  مممة تٓيمممر  اخمممض. خيممم  يوقممم٘ املتنمممافـ ؤ   مممة صفتمممر الكممم

 م ثلد ٖقض الالتزا  بٗض مل د تهوع  قاتوتي س   يتب ؤ  يتً ن تيا  الهوي  البنكي .

 يتً ن الٗغى التقن   املكوتات التالي : -
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تقم   بؾمٗاي املغ م    ات،غ م   تت اٖم  تاع صاتم  خيم   املنه،ي  ال م  يقترخهما املتنمافـ ممن ؤلم   تمضتير مغفمم

 يتب ؤ  ت رػ:

 املؼايا ال   يتوفغ ٖليها املتنافـ من زلس تتاعبد الؿاتق  ال   تتٗلم تتضتير مغافم م الل . -

يفها من ال   ؿيير فٗاس   خكام  ليض  لل غفم. -  ٖغى  املواعص الةكغي     الوؾاث  التقني  ال   ؾست  تْو

 ةAttestation de capacité financièreفاء  املالي  مقضم  من ماؾؿ  تنكي  ةقهاص  الك -

 ظرفة املتنافصني:أ: إيداع الفصل الصابع 

 :غف  املتنافؿي  كالتا ةؤْب  َغيق  بيضإ 

 بما ؤ  توصٕ مقات   ن  لضل مكتب الًبِ تات، اٖ . .1

 بما ؤ  تغؾ  ٖن َغيم ال ريض املً و  م٘ إلاقٗاع تالتون . .2

  ؿل  لغثسـ ت،ن  َلب الٗغ ى  ة تضاي  ات،لؿ   قب  فتذ الٗغ ى.  ؤبما .3

ممممل  ٖممممن َلممممب الٗممممغ ى ت،لؿمممم  فدممممو    ينتهمممم  ؤلمممم   ؿمممملي  الٗممممغ ى  ممممة التمممماعيش  الؿمممماٖ  املدممممضصين  ممممة إلٖا

غف  املوصٖ  ؤ  ال   ت  التون  بها بٗض اليو    الؿاٖ  املدضصين.  الٗغ ى  ي تقب  ألْا

 العروض :اجل صالحيةالفصل الجامن 

( يومممما تدؿمممب اتتمممضاء ممممن 75يٓممم  املتنافؿمممو  ملتمممزمي  تمممالٗغ ى ال ممم  قمممضموىا زممملس ؤلممم  ز ؿممم    ؾمممبٗي   

غفممم .    مممة خالممم  ٖمممض  تدضيمممض الازتيممماع زممملس ألالممم  املنهممموم ٖليمممد ؤٖممملوس يس مممر نممماخب املغفمممم  تممماعيش للؿممم  فمممتذ ألْا

  يقتمممرح ٖلممميه  ت ضيمممضا  لممم  لضيمممض  سٗاع تالتونممم املتنافؿمممي  قبممم  اتذهممماء ىمممظا ؤ لممم  تواؾمممُ  عؾمممال  مًممم وت  مممم٘ بقممم

الظين ؤٖلنوا ٖن موافقذه  تواؾُ  عؾال  مًم وت  مم٘ بقمٗاع تالتونم  تولمد ب م    يبقي  خضى  املتنافؿو   يدضصو.

 ناخب املكغ ٕ قب  التاعيش ألاقص   املدضص من َغي ىظا ألازيرس ملتزمي  زلس ىظا ألال  ات،ضيض.

  :املاليةالضنانة الفصل التاشع 

  ممن ؤلم  يم ا  مكماعك  ألاشمخام املٗنمويي  املماىلي  لتنفيمظ ٖقمض التمضتير املفموى لتمضتير  الضنانة املؤقتةة :

 .( ىع ص 5000.00  مممز ؿ  آيي صعىمغفم تق  املغ      ات،غ   ياص  ك  متنافـ ي ات  تنكي  مدضص   ة مبلغ 

 نافؿم  يم ات  يهاثيم  يدمضص مبلغهما  مة قي م  ؾمنتي  المظ  عؾم  ٖليمد امل يماص  املفموى بليمد :الضنانة النوائية

لًمم ات  ا تماصل ىمظو  سممن بتما   الاؾمتغلس صازم  الثللمي  يوممما ال م  تلمة تماعيش تبليمغ التإقمير ٖلمم  ٖقمض التمضتير املفموى

 يممممت  الاختفمممماّ بهممممظو س نهمممموم التنٓي يمممم  تالنؿممممب  للًمممم اتاتتممممنو ٖليهمممما القممممواتي   ال خؿممممب تفممممـ الكممممغ ٍ ال مممم 

 .ب   حاي  اتذهاء مض  التضتير املفوى املدضص   ة الٗقضالً ات  

 بداية االشتغالل:الفصل العاظر 

تبليمغ ؤممغ الكممغ ٕ املغاقبمم   يمت  يهمبذ ٖقمض التمضتير املفموى ؾمماع  املفٗموس بٗمض التإقمير ٖليممد ممن َمغي ؾملُ  

بلغماء ٖقمض الاؾمتغلسس ص   ؤ   تمإزير  مة اؾمتغلس املغفمم تمض   م مرع مقبموس  يترتب ٖمن ال . ة الاؾتغلس لل فوى بليد

 يكو  لل ؿتغ  خم املُالب  تإ   ٗويٌ.

 مدة عكد االشتغالل: الفصل احلادي ععر 

ؾمنوات قاتلم  للت ضيمض ممغ  (05ؾمنوات   ز مـملغفم تقم  املغ م     ات،غ م   مة  التضتير املفوىتدضص مض  ٖقض 

ظا الت ضيمض  مة تقغيمغ مفهم  يكمو  مويمٕو ٖقمض  اخض  تُلب من املؿتغ   ب قمغع لل تلمـ ات، مارةس   ينبغمة ت ريمغ ىم

يمممم  التممممضتير املفوىملرممممم بٗقممممض  فمممم   تٖو تبمممماع ٖنممممض البمممم   ممممة ت ضيممممض الٗقممممض ل،مممم  الاؾممممتث اعات املْو . يازممممظ بٗممممي  الٖا

 التتهيزات املؿتسضم    خؿن تنفيظ زضم  املغفم.
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ؤقممممهغ قبمممم  اتذهمممماء مضتممممد ؤممممما  ممممة خالمممم  ٖممممض  موافقمممم  ات، اٖمممم  ٖلمممم  ت ضيممممض مممممض  الٗقممممض فةيهمممما تقممممو  زمممملس ؾممممت  

 تا لغاءات اللػم  يزتياع مفوى بليد لضيض.

 خدمات املرفل    :الفصل الجاني ععر 

اتُلقممممما ممممممن مؿممممماكنه  ؤ  ممممممن ؤمممممماكن  يقمممممو  مؿمممممتغ  املغفمممممم تتمممممإمي  زمممممضمات تقممممم   بؾمممممٗاي ات،غ ممممم   املغ ممممم  

  اٖ  تاع صات  ؤ  زاعلها.توالضى  ب   املؿتكفيات ؤ  ب   املصرات ؤ  الٗياصات اتخهوني  املولوص  تت

 يكممو  النقمم  بممما تُلممب مممن املغ مم   ا  ات،غ مم  ؤ  مممن ط مهمم  ؤ  تُلممب مممن املهمماتح ألامنيمم  ؤ  املهمماتح إلاصاعيمم  

 املسته  ت ضين  تاع صات  .

 إتاوة االشتغالل   :الفصل الجالح ععر 

قمم  املٗمماملت الؿممنوي  ال مم  مممن ع  %5املفمموى اليممد لفاثممض  نممنض ا ات، اٖمم  ؾممنويا نؿممب  ز ؿمم  تاملاثمم   يمماص 

 ي ي كمممن تمممإ  خممماس ممممن ألاخمممواس ؤ  يقممم  املبلمممغ املممماصل لل، اٖممم  ٖمممن مبلمممغ  خققهممما زممملس الؿمممن  اترؿممماتي  املستت ممم س

 ماعؽ من ك  ؾن . 31( تضف٘ لضل ننض ا اتخاػ  ات، ارة صاز  ؤل  ؤقهاو 10.000.00ٖكغ  آيي صعى  

 التسامات املفوض إليىالفصل الرابع ععر : 

يلتمممز  املفممموى بليمممد تتؿممميير املغفمممم  فمممم الكمممغ ٍ  التمممضاتير المممواعص  بٗقمممض التمممضتير املفممموى  يلتمممز  تتُبيمممم مبمممضؤ 

املؿممممما ا  تمممممي  املمممممغتفقي   مبمممممضؤ اؾمممممت غاعي  املغفمممممم  ملث تمممممد مممممم٘ التُممممموعات التكنولوليممممم   الاقتهممممماصي   الالت اٖيممممم  

 .م   ات،وص   املدافٓ  ٖل  البس   تقضي  اتخضمات  فم ألال ا  املدضص    ة ؤخؿن قغ ٍ الؿل 

 العروط اخلاصة مبكر العنلالفصل اخلامض ععر: 

يلتز  املؿتغ  تتوفير مقمغ ٖ م  يثمم صازم  تفموط مضينم  تاع صاتم  يفمتذ للٗ مو  ص   اتقُمإ َيلم  ؤيما  ألاؾمبٕو 

يمماص   متهممؼا تكافمم  الوؾمماث  ال مم     ؿممتقب  فيممد املكاملممات   مستلممف املغاؾمملتس   يكممو  ست مما  ممة طلمم  ؤيمما  الُٗمم    ألٖا

 تً ن خؿن تنفيظ زضم  املغفم ت ا  ة  طل  املكتب   املسؼ    املغافم الصري    مغاا الؿياعات.

   يكو  ٖنوا  ىظا املقغ قاعا   مس،ل لضل املهاتح املسته  لل، اٖ  ك د  لل ساتغ .

 :توفري الصيارات الفصل الصادط ععر 

  لنقممم  املغ ممم     ات،مممغخ ل تتتممما ػ فتمممر  صزوله ممما خيمممز الاؾمممتٗ اس ٖكمممغ ؾمممنوات ينبغمممة تممموفير ؾمممياعتي  ٖلممم  ألاقممم

 مه  تا  لنق   بؾٗاي املغ      ات،غ     متهؼتا  تتهيزا خضيثا  تتوفغ فيه ما كم  الكمغ ٍ  املوانمفات املدمضص  

اعزممم   مممة فممماتذ ؤكتممموبغ امل 4565بهمممظا المممضفتر  كمممظا املوانمممفات املكممماع بليهممما تض عيممم  الؿممميض  ػيمممغ الصمممر  الٗ وميممم  ٖمممضص 

  ي ن٘ ٖل  املؿتغ  اؾتٗ اس الؿياعات املؿتغل   ة مغفم تق  املغ     ات،غ   لغير ألاحغاى املسهه  لها. .1973

 صيانة الصياراتالفصل الصابع ععر: 

يتممممب ٖلممممم  املؿممممتغ  ؤ  يقمممممو  تهممممميات  ؾممممياعات تقممممم  املغ مممم    ات،غ ممممم  تهمممممف  مؿممممت غ س  بزًممممماٖها لل غاقبممممم  

ىممظو  ٘ك مما تسًممب ات، ممارة ترفممٔ الصممر   تممض   تتمماثج ىممظو املغاقبمم   ممة السمم،  اتخممام تالؿممياع . الكممهغي  لل كتمم

الؿممممياعات  لؼ ممممما للفدممممو التقنمممم  َبقمممما للكممممغ ٍ  القممممواتي  ات،مممماع  بهمممما الٗ مممم س  ي كممممن لل، اٖمممم  مُالبمممم  املؿممممتغ  

لمم  تفقتممد لتممامي  لمموص  اتخممضمات   كممظا مُالبتممد تا ؾممتبضاس الؿممياع  تممإزغل بطا تبممي  للقيمما  تا نمملخات الًممغ عي  ٖ 

 اؾتدال  القيا  بهظو إلانلخات ؤ  ٖض  اؾتتاتذها ملٗايير ات،وص   لو بٗض بنلخها.

 تعكيه وتطوري الصياراتععر الفصل الجامن: 

ب مم  التٗقممي   كممظا ل يم٘ التتهيممزات  اللممواػ  الُبيم  يتمب ٖلمم  املؿممتغ  بزًمإ ؾممياعات تقمم  املغ م    ات،غ مم  

 ل غيٌس  طل  تاؾتٗ اس املُهغات  املواص املؿ وح تاؾتٗ الها.بٗض ك  تق  ل
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ك ممما يتولمممب  ٗقمممي  الؿمممياعات ممممن َمممغي املهممملر  املستهممم  التابٗممم  لل كتمممب ات، مممارة ترفمممٔ الصمممر   تمممض ين 

 تاعيش ك  ٖ لي   ة الس،  املسهو لظل   ؤصاء مقات  لهضو الٗ ليات.

 مواصفات الصياراتععر الفصل التاشع: 

 ق  املغ     ات،غ   ب   قؿ ي :يهنف ؤؾُوس ت

  ؾياعات متهؼ  تاللواػ  الُبي  الًغ عي  من ال  تق  املغ      ات،غ   الظين يتُلبو   :الهنف ألا س

ٖناي  َبي  ؤلناء التنق . يتهؼ ىظا الهنف تا يماف  ب م  التتهيمزات ألاؾاؾمي . تمالتتهيزات الُبيم  الًمغ عي   فمم مما 

املؿمممل   ممممن َمممغي الُبسمممب عثمممسـ املكتمممب الهمممحة  ي كمممن  يممم٘ ملرمممم لكنممماف  يتُلمممب طلممم  خؿمممب قمممهاص  املُاتقممم 

 التد لت ت ستلف التتهيزات   اللواػ  الًغ عي (.

   تتوفغ ؾياع  تق  املغ      ات،غ  س تا ياف  ب   ما طكغس ٖل  اتخهاثو التالي :يتبإ لهظو الغاي س 

     غيمممها ٖمممن  2,50املغ ممم   ٖمممن ي يتمممب ؤ  يقممم  َممموس اتح،مممغ  الصمممري  اتخانممم  تنقممم  ات،غ ممم متمممر  1,60متمممر ٖ 

لوىا ٖن   . طل  ت ا يؿ ذ لل ؿٗفي  تاترغك  السؿير  متر. 1,40ٖ 

 . ؤ  تكو  متهؼ  تغفوي طات ؤتواا مدك   إلاحلا  ؿتولب ل ي٘ التتهيزات   اللواػ  الُبي 

 .ؤ  تكو  مقهوع  الؿاثم مٗؼ ل  ٖن اتح،غ  الصري  ص   فتدات توان  تينه ا 

 تُاق  كهغباثي   ؿ ذ تتكغي   يت خ    ة  يٗي  توقف مدغك الؿياع    تٓا  ت ريض  تضف  .مؼ ص   

 .توفير بتاع  كافي  صاز  الؿياع   ٗ   تُغيق  اتوماتكي  ٖنض فتذ ألاتواا   بحلقها 

 . توفير بتاع  كافي  زاع  الؿياع  لتؿهي  ٖ لي  تق  ات،غ   ليل  ة حياا إلاياء 

 عيمممممي  اتح،مممممغ  الصمممممري  اتخانممممم  تنقممممم  ات،غ ممممم    املغ ممممم   مغُممممما  ت ممممماص  حيمممممر قاتلممممم  للهمممممضؤ يمممممغ ع  كمممممو  ؤ

  م ته  للهضمات   حير قاتل  للتؼيا   ؾهل  التنٓيف   التٗقي    طات لو  فاتذ.

  تؼ يمممممضىا ت غؿمممممل  ل يمممممض    زمممممؼا  لل ممممماء الهممممماتح للكمممممغا   آزمممممغ املؿمممممتٗ     تدا يممممم  ق امممممم  مغلقممممم    تفمممممتذ

  .تُغيق  تلقاثي

  ؾياعات ي تتُلب تتهيمزات َبيم  مدمضص  لنقم  املغ م     ات،غ م  المظين يدتمالو  ٖنايم  الهنف الثان :

 َبي  ؤلناء التنق .

تيًمماء اللممو    خاملمم  يؾمم  ؾممياع  بؾممٗاي تلممو  ؤػعا  (Fourgonnette)مممن تممٕو الؿممياعات يتممب ؤ  تكممو   ك مما

 :  الفغنؿي  بياف  ب   قغيِ مك٘ ٖل  ات،واتب   املازغ  ماػيغي ت ألاعبٗ    تاللغات الٗغبي   ألا ٖل  الوالها

 .ك مما  يتممب ؤ  تكممو  كل مم  ؾممياع  بؾممٗاي تالوالهمم  مٗكوؾمم  لتتمميذ قغاءعهمما مممن زمملس مممغآ  الؿممياع  ال مم   ؿممبقها

 ينبغة ؤ  تكو  متهؼ  ت ا يلة:

  نفاع  إلاتظاع تاللوتي  ''ألاخ غ  ال رتقا ة'' -

 . لف   ٖل  ؾقف الؿياع مهاتيذ قوي   ة ألاما     ة اتخ -

 . مك ر الهوت تد  الؿقف ألامام  للؿياع  -

  بتاع  ليض  صاز  الؿياع    مهاتيذ  ٗ   تُغيق  ؤ توماتيكي  ٖنض فتذ   بحلا ألاتواا -

 . آل  لتفغيغ الهواء -

 التجويسات اإلضافيةالععرون الفصل: 

 مه ذها  ة ؤخؿن الٓغ ي ي ؾي ا: تتهؼ ؾياعات تق  املغ     ات،غ   تكاف  اللواػ  الًغ عي   صاء

 . من تٕو مسروا لاي توي٘  ة اترالؼ املولوص تي  الؿاثم   املغيٌ ؤ  ات،غيذ اترغيمقنسن  بَفاء  -

 متهؼ .  تقال  متدغك   ؿ ذ تالوي٘ امللث  ترال  املغيٌ ''لالـس تهف لالـ ؤ  م ض ص''  -
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 ا خؼم  الًغ عي . متهؼ  تتقال  بيافي  تُول  ة املكا  اتخلف  للؿياع   -

 اخممممض للبممممالغس  اخممممض للُفمممم    اخممممض  : متممممر مكٗممممب ممممم٘ لمممملا ؤقنٗمممم  ل كسمممم،ي  2قنسنمممم  ل كسمممم،ي  مممممن ل،مممم   -

 . للغيي٘

 . تفاز  ىواثي  زان  بؿياع  إلاؾٗاي تتوفغ ٖل  ألاقنٗ  اللػم  -

 مساع  لتكغي    شرن ألالهؼ  الُبي  . -

 لل ؿٗف  مؼ ص تا خؼم  اللػم .  س اكغ   -

 . متٗضص  ل ًٖاء ألاعبٗ    الٗنم لبيرات -

 . مدفٓ  إلاؾٗافات ألا لي  -

 .آل  قياؽ الًغِ الضمو   -

 .مؿ ٘ تبًات القلب -

 مؿ وح تاؾتٗ الد.مقوس قفاػات مٗق  س قُنس ي اصات مٗق  س لهااس قنسنات ملُهغ  -

 .املؿتتضات القاتوتي  مُالب  املفوى بليد تةياف  التتهيزات الًغ عي   فم  ة ك  خي ك ا ي كن لل،ن  التقني  

 صيانة التجويسات:الفصل الواحد و الععرون 

لتممز  املفمموى بليممد تممإ  يدممافٔ ٖلمم  ل يمم٘ التتهيممزات  ممة خالمم  تٓيفمم    ؤ  تهمما  بكممك  ليممض   تاؾممت غاع.    ممة ي

ات ىمظو ٖمض  امتثالمد ملقتًمي   سلقيا  تت ي٘ إلانلخات اللػم خال  املسالف    بقٗاعو  تظل  ٖن َغيم بتظاع قهض ا

 املاص   ة  لاس املدضص  يت  فس  ٖقض الاؾتغلس ص   بمكاتي  مُالب  املفوى بليد لل، اٖ  تإ   ٗويٌ.

 تغيري الصيارات:الفصل الجاني و الععرون 

لتممممز  املفمممموى بليممممد تتغييممممر الؿممممياعات ال مممم  يؿممممتسضمها  ممممة تقمممم  املغ مممم    ات،غ مممم  بممممما ت بمممماصع  منممممد ؤ  تممممإمغ مممممن ي

س حيمممر ؤتمممد ي ي كمممن الكمممغ ٕ  مممة اؾمممتٗ اس يب لكمممغ ٍ الؿممملم   مٗمممايير ات،ممموص ؤيهممما لممم   ٗمممض  ؿمممتت ات، اٖممم  كل ممما تبمممي 

ؾممممياعات تضيلمممم  ؤ  بيممممافي  بي بٗممممض بزًمممماٖها لل ٗاينمممم  الممممظ  تتغمهمممما الل،نمممم  التقنيمممم  املستهمممم   اتتمممماػ مدًممممغ تممممظل   

 تض   فيد امللخٓات   بناء ٖليد يت  بٖضاص  الترازيو اتخان  بها.

 املوارد البعرية جالح و الععرون:الفصل ال 

تٗي  ٖل  املؿمتغ  ؤ  يلتمز  تتكمغي  الٗمضص الكما ة ممن امل غيمي  ؤ  املؿمٗفي   الؿمواا  املؿمتسضمي   يكوتمو  ي

ممن ط   الؿمير  اترؿمن   مت تٗمي  تصمر  ليمض  تماىله  للقيما  ت همامه .   يٗت مر خًموع امل مغى ؤ  املؿمٗف يمغ عيا 

ؾمممممت ،الي  ؤ  ي لل غ ممممم    ات،غ ممممم س  يٗت مممممر خًممممموع الُبسمممممب بلؼاميممممما  مممممة اترمممممايت الا زممممملس كممممم  ٖ ليممممم  تقممممم  ؤ  بؾمممممٗا

 اتخُير .

 ظروط خاصة باملصتخدمنيالفصل الرابع و الععرون: 

س  يتٗمممي  املكتمممب الهمممحة ات، مممارة املؿمممٗفو   امل غيمممو  املكممماع بلممميه  ملغاقبممم   الؿممماثقي يسًممم٘ املؿمممتسضمو  

ه  لٗ له    بزًاٖه  لفدموم َبيم  ؾمنوي  تثةم  زلموى  ممن ألاممغاى املٗضيم  ٖليه  اعتضاء تظل  تيًاء ؤلناء مؼا لذ

ؤ  املؼمن  ال   تدوس ص   قيامه  ت هامه .   يتٗي  ٖل  املفوى اليد ؤ  يسرب من اتخضم  ك  مؿمتسض  ؤ  ؾماثم ؤ  

غاي.  مؿٗف ؤ  م غى يس  ء التهغي ؤلناء مؼا لتد لٗ لد ؤ  يقو  تإٖ اس منافي  للقواتي   ألٖا

 أوقات العنل واشتنرارية املرفل:الفصل اخلامض و الععرون 

يتممممب ٖلمممم  املفمممموى بليممممد ؤ  يكممممو  مؿممممتٗضا  ممممة كمممم   قمممم    خممممي  لنقمممم    بؾممممٗاي املغ مممم     ات،غ مممم  مه مممما كمممما  

ٖضصى   ك  عفٌ لنق  املغيٌ تض   م مرع مقبموس يماص  الامتنمإ ٖمن القيما  تمد ب م  اتسماط إلالمغاءات الؼلغيم  املقمغع  

 ا الضفتر بياف  ب   متابٗتد لناثيا تح،  ٖض  تقضي  املؿاٖض  لصخو  ة خال  زُغ.ت ولب ىظ
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ك ا يتب ٖليد ؤ  يكو  عىن بقاع  الٗ و    الؿلُات املدلي    ألامني    مهاتح الوقايم  املضتيم    الصمر   مة 

يماص    24ؾماٖ  ٖلم   24ك  ؤ قات اليمو    الُٗم .  يكمو  ملؼمما تًم ا  ؾماٖ ( ت ما  مة طلم  ؤيما  الؿمة    ألاخمض   ألٖا

اؾمممت غاعي  املغفمممم  فمممم الكمممغ ٍ املدمممضص   مممة ٖقمممض التمممضتير املفممموى تت يممم٘ الالتزاممممات اتتممماو ات، اٖممم    طلممم  لًممم ا  

 ؿمميير املغفممم. ك مما يتولممب ٖليممد ؤ  يًمم٘ عىممن بقمماع  الؿمملُات الٗ وميمم  ل يمم٘ الؿممياعات املؿممتغل  تمماملغفم  ممة خالمم  

 ؾت ناثي .الكواعا الٗام  ؤ  اترايت الا 

 شجالت تتبع املرفلالفصل الصادط و الععرون: 

ؤ  ي ؿمممم  ظمممم،ل ؾممممنويا تممممغق    توقمممم٘ نممممفداتد مممممن َممممغي املكتممممب ات، ممممارة ترفممممٔ  بليممممديتممممب ٖلمممم  املفمممموى 

 الصر  لتس،ي  ؤؾ اء املغ     ات،غ   الظين ت  تقله  م٘ طكغ تقِ الاتُلا   تقِ الونوس.

همممما تا  لسممممم،  املممممظكوع   ي ي كمممممن  غييممممر املٗلوممممممات املسمممم،ل  تالمممممضفاتغ ؤ    سمممم،  كمممم  ٖ ليمممممات النقمممم  فممممموع  قٖو

 : تٓاثغىا    ؾةب كا    بي اٖت ر طل  تؼييفا لها . يت  تض ين املٗلومات  املتوفغ  التالي 

 .الاؾ  الٗاثلة   الصخص   لل غيٌ ؤ  ات،غيذ املنقوس  فقا لبُاق   ٗغيفد -

 تاعيش النق  -

 مكا     له  النق  -

 الؿياع  ال   قام  تالنق    تيا  إلاؾٗافات املقضم عق   س،ي   -

  يتممممب  ٖلمممم  املؿممممتغ  ؤ  يقممممض  زمممملس يهايمممم  كمممم  ؾممممن  خؿمممماتي  تتمممماثج خؿمممماتاتد املاليمممم  ب مممم  املهمممملر  املستهمممم  

 تت اٖ  تاع صات 

 تعريفة خدمات املرفلالفصل الصابع و الععرون: 

خؿمب  تقضي  زضمتد للٗ مو   البما تم  تدضيمضو  تات،غ   مقاتضتير مغفم تق  املغ       بليديتقا    املفوى 

 كالتا ة:القغاع ات،باج  ات، ارة 

 صاز  املضاع اترًغ :

 التؿٗير  تٕو اتخضم  
 اصعى ٖكغ    صعى  00.20 يهاعا 1

 اصعى لللو   صعى  00.30 ليل 2

 زاع  املضاع اترًغ :

 صعى ا  صعاى  02.00 يهاعا ٖن ك  كيلو متر طىاتا  بياتا 1

 صعى ا   تهف صعاى  02.50 ليل  ؤيا  الُٗ  ٖن ك  كيلو متر طىاتا  بياتا 2

ؤممممما تالنؿممممب  للخممممضمات الاؾممممت ،الي  املقضممممم  صازمممم  ؾممممياع  إلاؾممممٗاي فممممة  التٗغيفمممم  تدممممضص خؿممممب التممممضزلت 

بقا ل ؾٗاع ات،اع  بها الٗ  .  الُبي  َ 

َاثلمم  صا  ٖممن اتخممضمات املقضمم  لل ممغتفقي  تدمم  املبمالغ املمما مغق مم  ت يتٗمي  ٖلمم  املفمموى بليمد  ؿمملي   نممويت 

 املنهوم ٖليها بٗضو. لغاءاتإلا تُبيم 

 مراجعة التعريفةالفصل الجامن والععرون: 

تغالم٘  ٗغيفمم  اتخممضمات املكمماع بليهما ؤٖمملو تُلممب مممن املفموى بليممد بٗممض مممغ ع ؾمن  مممن اؾممتغلس املغفممم   تازممظ 

تبا ل نم   ال م   ؿمتضرة ات، اٖم   مة قمإيها الل،نم  التقنيم  املكماع بليهما ؤصتماو ألاع الٓغفي  الاقتهاصي  ملغالٗ  بٗي  الٖا

 ( لضعاؾ  الُلب املكاع بليد.33الفه   
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 إظوار التعريفةالفصل التاشع والععرون: 

ينبغممممة بقممممهاع يثدمممم  التٗغيفمممم  املٗت ممممض   ممممة زممممضمات املغفممممم تمممماملقغ املؿممممتغ  تخممممضمات املغفممممم  صازمممم  الؿممممياعات 

 املؿتغل . 

املدممضص  ؤقمماعا املممغيٌ ت بممالغ بيممافي  حيممر الوالبممات   نمم٘ ٖلمم  املفمموى بليممد  مؿممتسضميد مُالبمم  ٖمماثلت ؤ  ي

 . ة لض س  ٗغيف  اتخضمات

 نكل وإشعاف املعوزينالفصل الجالثون: 

يلتمممز  املفممموى بليمممد تتلبيممم  َلبمممات ات، اٖممم  لنقممم   بؾمممٗاي املغ ممم    ات،غ ممم  ممممن الفقمممغاء  املٗممموػين  متهمممو ة 

 يكتٍر إلاصيء بكهاص  بصاعي  تثة  طلم .  تماص   مٖل  تفق  ات، اٖ   بإل ا  تفًيلي  تدضصىا الل،ن  التقني الهوي  

ات، اٖ  لهاخب املغفم  البات تق  املغ     ات،غ   املكاع بليه  ؤٖلو مقات  إلاصيء تفمواتير يدغعىما  مة لملا تٓماثغ 

 تًاي بليها الكهاص  إلاصاعي  املكاع بليها.

 املخالفات و التعويضات:ل الواحد و الجالثونالفص 

ات ٖقممممض التممممضتير املفمممموى يدممممغع ت ولبهمممما مدًممممغ مممممن َممممغي املهمممماتح املستهمممم  التابٗمممم  يب  كمممم  مسالفمممم  ملقتًمممم

 بطا اؾمممت غ  لل، اٖممم س  يمممت  توليمممد بتمممظاعات لل ؿمممتغ  للقيممما  تممماملتٗي   مممة ؤلممم  يمممت  تدضيمممضو ممممن َمممغي ت،نممم  التتبممم٘س

تممظاعات املولهمم  بليممد فةتممد يترتممب ٖممن طلمم  بؾممقاٍ خممم الاؾممتغلس   ؤصاء التٗويًممات ٖممن املفمموى بليممد  ممة تتاىمم  إلا 

 ألايغاع.

 جلنة التتبعالفصل الجاني و الجالثون : 

 تدضا ت،ن  تقني  للتتب٘ تتكو  من:

 عثسـ املتلـ ات، ارة تهفتد عثسؿا لل،ن  ؤ  من ينوا ٖند. -

 م ث  الؿلُ  املدلي . -

 ي  تالٗ ال م ث  قؿ  الكا   الاقتهاص -

 م ث  منض بي   ػاع  الصر  .. -

 م ث  الوقاي  املضتي . -

 م ث  ألامن إلاقلي    -

 م ث  الضعك امللك  -

 .لقؿ  الاقتهاص   املا ة تات، اٖ م ثل -

 .الهحة ات، ارةالُبسب عثسـ املكتب  -

همما   ي كنهمما تقممضي    ؿممهغ ىممظو الل،نمم  ٖلمم  تتبمم٘ تممضتير املغفممم ك مما تتممو   البمم   ممة ل يمم٘ القًممايا ال مم   ٗممغى ٖلي

  يتب ٖل  املفوى بليد ؤ  يإزظ تغؤ   ملخٓات الل،ن . الاقتراخات ال   تغاىا يغ عي  ترؿن تضتير املغفم.

س   تتت مم٘ ت،نمم  التتبمم٘  لوبمما تاؾممتضٖاء مممن عثسؿممها ٖلمم  ألاقمم  مممغتي   ممة الؿممن  ؤ  كل مما اقتًمم  الٓغفيمم  طلمم 

ٖنممض تلقيممد َلبمما كتاتيمما  ممة ىممظا الكممإ  مممن  لت ممإ بممما ت بمماصع  منممد ؤ  لممغثسـ الل،نمم  نمملخي  صٖممو  ؤًٖمماء الل،نمم  لل 

ك ممما ي كنمممد اؾمممتضٖاء م ثلمممة بٗمممٌ املهممماتح  .املفممموى بليمممد المممظ  يتونممم  بهممما كتاتيممما تواؾمممُ  بقمممٗاع تالتونممم  َمممغي

 اتخاعلي  الظين يٗت ر خًوعى  مفيضا لٗ   الل،ن .

ات املتٗلقممم  تةيممماف  ؾمممياعات لضيمممض  يؾممممتٗ الها ك ممما تتت ممم٘ الل،نممم  تُلمممب مممممن املفممموى بليمممد للبممم   مممة الُلبمممم

تممماملغفم ؤ  خممممظي ؾممممياعات  اؾممممتبضالها تممممإزغل تُلممممب منممممد ؤ  تمممإمغ مممممن ات، اٖمممم  بطا ٖاينمممم  ٖممممض  نمممملخيذها للؾممممت غاع 

 تايقتغاس تاملغفم.
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 االجتناعات بني املفوض و املفوض إليى  :الفصل الجالح و الجالثون 

 ٖلمم  ألاقمم  مممغتي   ممة الؿممن   فممم مواٖيممض تدممضصىا ت،نمم  التتبمم٘ ملؿممتغ يتممب ٖقممض الت اٖممات تممي  ات، اٖمم    ا

 م٘ بٖضاص مدًغ   تقغيغ يتً ن تقيي  تضتير املغفم. للنٓغ  ة مضل تقض  تنفيظ زضمات املغفمس

 إلغاء اشتغالل املرفل: :  الفصل الرابع و الجالثون 

 ي كن بلغاء اؾتغلس ىظا املغفم  ة اترايت التالي : 

 ٖن تقضي  اتخضمات لل واَني . الامتنإ -

 فس  ٖقض التضتير املفوى من قب  املفوى بليد  ة خال  اعتكاا املفوى اليد تخُغ تالغ ات،ؿام . -

 الاؾت غاع املتٗ ض  ة زغا مقتًيات ٖقض التضتير املفوى. -

 ٖغقل  ٖ   الل،ن  املكلف  تاملغاقب   التتب٘. -

 املؿتدق  لفاثض  ات، اٖ .التإزير  الت اَ  املتكغع  ة ؤصاء الوالبات  -

ل  ٖن إلافلؽ. -  إلٖا

 التوقف ٖن النكاٍ بغير م رع   ص   بقٗاع ات، اٖ . -

 ٖض  بقهاعىا  ٖض  اخترا  التٗغيف   -

 ٖض   ؿلي  الفواتير لل غتفقي . -

 اتخان  تاملغفم ؤ   غيير تياتاعها.ٖض  توفير  الس،لت. -

 ؿٗفي   املؿتسضمي .ٖض  القيا  تالفدوم الُبي  الؿنوي  لل  غيي   امل -

 ؤ  عفٌ اؾتبضالها  ة خال  ٖض  نلخيذهاٖض  اخترا  قغ ٍ املغاقب  الصري   التقني  للؿياعات  -

ض  بزًاٖها للكمغ ٍ اتخانم   - اؾتٗ اس ؾياع  حير مؿتوفي  للكغ ٍ املدضص  تضفتر  الكغ ٍ  التد لت ٖ 

 تاؾتغللها

 ٖض  إلاصيء تالتقغيغ الؿنو   ة  لاس املدضص . -

 إلازلس تالكغ ٍ الصري   ب قتًيات ٖقض التضتير املفوى . -

 ٖض  تتضيض مبلغ الً ات  النهاثي . -

 مراقبة التدبري املفوض الفصل اخلامض و الجالثون: 

ت تمم٘ ات، اٖمم  بػاء املفمموى بليممد بؿمملُ  ٖاممم  لل غاقبمم  الاقتهمماصي   املاليمم   التقنيمم   الالت اٖيمم   التضتيريمم  ت

 ات املترتب  ٖن التضتير املفوى .املغتبُ  تايلتزام

 يت تمم٘ املفمموى تهممف  صاث مم  تت يمم٘ ؾمملِ املغاقبمم  للتإكممض مممن زمملس املؿممتنضات  بٗممي  املكمما  مممن خؿممن ؾممير 

َممممٕل ؤ  ؤ  يُلمممم٘ ٖلمممم  كمممم   ليقمممم  لممممضل املفمممموى بليممممد لهمممما ٖلقمممم   ي كنممممد ؤ  يُلممممب الا  املغفممممم املفمممموى  خؿممممن تممممضتيرو.

 ير املفوى.تتنفيظ الٗ ليات املغتبُ  تالتضت

 املراقبة املصتنرة: الفصل الصادط و الجالثون 

ؾممواء  ٗلممم ألامممغ تمما لهؼ  التابٗمم  لل، اٖمم  ؤ   يلتممز  املفمموى بليممد تفسممح املتمماس لكمم  ؤلهممؼ  املغاقبمم  املستهمم س

 سفمموىألالهممؼ  املفمموى بليهمما القيمما  تممظل  قهممض التإكممض مممن خؿممن تممضتير املغفممم  تنفيممظ تنمموص ٖقممض التممضتير امل للض لمم  ؤ 

 كمم  ٖغقلمم  لهممظو املغاقبممم  يدممغع بكممإيها مدًممغ يغفممم٘ لممغثسـ املتلممـ ات، ممارة المممظ  يتسممظ إلالممغاءات املناؾممب  خؿمممب 

 َبيٗ  املسالف .
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 التأمينات: الفصل الصابع و الجالثون 

يتب ٖل  املفوى بليد ؤ  ي ر  ٖقوص التإمي  يض خمواصا الكمغ  ملؿمتسضم  املغفمم َبقما ملقتًميات القمواتي  

ك ا يتب ٖليد ؤ  ي ر  الٗقموص املتٗلقم  تالتمإمي  إلالبماع  للؿمياعات ٖلم  الُغقمات  كمظل  التمإمي   ساع  بها الٗ  ات،

 .ٖل  املغ      ات،غ   املنقولي 

 تعديل عكد التدبري املفوض : الفصل الجامن و الجالثون 

تٗمممضيلت ال مم  ي كمممن ؤ  تفيمممض ي كممن لل، اٖممم    املفمموى بليمممد زممملس مممض  ٖقمممض التممضتير املفممموى ؤ  يمممضزل كمم  ال

  تمممت  ىمممظو التٗمممضيلت تتكممما ع   عيممما  املستهممم تمممضتير املغفمممم   طلممم  ممممن زممملس ملرمممم تالٗقمممض يسًممم٘ لتإقمممير  الؿممملُ  

 الُغفي .

 :الصفة العخصية لعكد االشتغالل الفصل التاشع و الجالثون 

س ممممممن ألاخمممممواس ؤ  يكمممممو    ي ي كمممممن تمممممإ  خممممما سب  اؾمممممتغلس مغفمممممم تقممممم  املغ ممممم    ات،غ ممممم  ط  َبيٗممممم  شخهمممممي 

 توكي  ؤ  تفوي . مويٕو كغاء ؤ 

 النساعات الفصل األربعون: 

مممغاي ممممن زممملس تنفيمممظ مقتًممميات ىمممظا المممضفتر  يتٗمممظع خلهممما تالترا ممم    ب  الكزاٖمممات ال ممم  ي كمممن ؤ  تنكمممإ تمممي  ألَا

٘ التبليغممات  املغاؾمملت  يٗممض  املقممغ إلاصاع  لل ؿممتغ  مدممل لل سمماتغ    ٗت ممر ل يمم تيممنه   ٗممغى ٖلمم  املدمماك  املستهمم .

املتٗلقممم  ت سالفممم  مممممواص صفتمممر الكممممغ ٍ  المممتد لت   ٖقممممض الاؾمممتغلس   ال مممم  يمممت  توليههمممما ب ممم  ىممممظا الٗنممموا   ممممريد  

ها  .كيف ا كا  ؾةب علٖو

 التأظرية: الفصل الواحد و األربعون 

َبقممما للقمممواتي    املغاقبمممر الكمممغ ٍ  المممتد لت ؾممماع  املفٗممموس بٗمممض التإقمممير ٖليمممد ممممن َمممغي ؾممملُ  تممميهمممبذ صف

 .ات،اع  بها الٗ  

 الفصل  الجاني واألربعون: النعر 

ٗهض تتُبيمم مقتًميات صفتمر المتد لت ىمظا ب م  املهماتح ات، اٖيم   املهماتح ألامنيم   الؿملُات املدليم  كم   مة ي

 تُاا ازتهاناتد.

 ٖليه مما املهمماصق  بٗممض املدليمم  لل، اٖممات الغؾمم ي  ات،غيممض   ممة الممتد لت  كنمماف املفمموى التممضتير ٖقممض  ينكممغ

 املغاقب .ؾلُ  َغي من

 إلامًاء

 عثسـ  املتلـ ات، ارة          التإقير

 توقي٘ كاتب املتلـ توقي٘ عثسـ املتلـ                         

 عقيض فنا  اؾ اٖي  اترغيغ      
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 :الض دصُالهكطُ 

و  اتف قًُ شزانُ عني مج عُ ةدقُ علِ تع يل و حتًًال راصُ واملض 

 ت رودانت و:

 .احت د الشبًبُ الزي ضًُ ل  رودانت فزع نزَ الك م . أ

 .مجعًُ أدل د ت رودانت للهزَ الهضىيُ . ب

 .له دٍ الزودانٌ لهزَ الً ااحت د ج .

 اجلمعًُ الزي ضًُ لهزَ الضلُ.د.

 مجعًُ أ  ل ت رودانت للهزَ الط ئزَ.ه.
عثممممممممسـ مهممممممممملر  الكممممممممما      ىظو النقُ  ؤُٖي الؿيض الغثسـ الكل   للؿيض ٖبضاملنٗ  املنان    ة مؿذه

 .الالت اٖي   الثقافي   الغيايي 

رئًط  ضلخُ الشؤوى اات م عًُ والثك فًُ  ......................................................... عب املهعم امله نٌ : 

 والزي ضًُ

في س تالنؿمب  لهمظو النقُم   ٗمضي   تديمي   الؿيض الغثسـسالؿيض القاثض سالؿاص  ؤًٖاء املتلـ سازموان  املمْو

فمممٕغ كمممغ  القمممض     ل ٗيمممد -اتفاقيمممد قمممغاكد تمممي  تمممي  ل اٖممم  تاع صاتممم    ل ٗيمممد اتدممماص الكمممبسب  الغيايمممي  تاع صاتممم  

 ل ٗيممم  تاع صاتممم  لكمممغو الؿمممل    . امتممماص تاع صاتممم  لكمممغ  القمممض  النؿممموي    ل ٗيممم  اتدممماص النممماص  الغ صانممم  لكمممغو اليمممض

 لُاثغ . ل ٗي  ام  تاع صات  لكغ  ا

. فالممممممضارة ا مممممم  اصعالهمممممما ىمممممموا  املمممممماص  الؿاصؾمممممم  مممممممن الاتفاقيمممممم  تممممممنو ٖلمممممم  ؤ  مممممممض  الاتفاقيمممممم  ز ممممممـ ؾممممممنوات

اطاىممممظو الاتفاقيممممات اؾممممتوف  . 2016 ازغاملهمممماصق  لل تلممممـ ٖلمممم  ىممممظو الاتفاقيممممات ىممممو الممممض ع  الٗاصيممممد لكممممهغ ف رايممممغ

ت ال   عهم  البنمض الثالم  في ما يسمو املبمالغ ال م  ز ـ ؾنوات املنهوم ٖليها  ة املاص .ك ا اتد ىناك بٌٗ التٗضيل 

ت مماصات املسههمم   كمما  منهمموم ٖليهمما  ممة الاتفاقيممات بٗممض تفاٖمم  ات، اٖمم  ممم٘ خاليممات ات، ٗيممات تمم  عفمم٘ نؿممبد الٖا

 . فم الاتفاقيات

  صعى  400000.00:  ل ٗيد اتداص الكبسب  الغيايي  تاع صات  فغإ كغ  القض 

   صعى  280000.00:    القض  النؿوي ل ٗيد امتاص تاع صات  لكغ 

 صعى  120000.00:     ل ٗي  اتداصا لناص  الغ صان  لكغو اليض 

  صعى  75000.00 :     ل ٗي  تاع صات  لكغو الؿل 

  صعى  60000.00:     ل ٗي  ام  تاع صات  للكغ  الُاثغ 

ت ممماصات ال مم  نمماصا ٖليهمما املت ٖلمم  قممغاع ءتنمما ة  2020 لممـ آزممغ ص ع  ةص ع  ف رايمممغالل،نمم  املاليمم  اٖت ممضت الٖا

ت ماص ىموا  الثمان  القؿم  ب   نٗضت ال   تاؾت ناء اتداص تاع صات   2020لمد زملس ص ع  ف رايمغ  مسههما كما  المظ  فاٖي

 بٗمٌ فهنماك صعىم س  لإلقماع  400000.00 ت رمتم   طلم  الفغيمم  صم،ي٘ الل،نم  صعىم  خيم  اعتمإت 209500.00ىمو  :

ًماء الؿماص  بهما تونم  ال م  تفاقيماتتاي يتٗلمم في ما الهميغ اتفماقي   ل ٗيمد اتدماص الكمبسب  الغيايمي   زهونما ألٖا
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تاع صاتمممم  فممممٕغ كممممغ  القممممض  لمممم  كممممظل  ل ٗيممممد ؤمتمممماص تاع صاتمممم  لكممممغ  القممممض  النؿمممموي  ىنمممماك  ممممة الهممممياح  ةات، اٖمممم  

 .  التراتي ةخي  ؤ  الهيغ  اترالي  ةات، اٖ 2014 اترًغي ة ت  اٖت اص الهياح  املهاصا ٖليها ؾند

  ض ش ر مج عٌ  .................................................................. ذلم  احض ى:

 زهونا لض  بٌٗ امللخٓات:. في ا يسو اتفاقيد الكغاك  م٘ الفغا الغيايي 

 ل ل  ةتالوؾاث  إلاصاعي   الفني  املتاخ ة ىناك ح وى تالنؿب  للوؾاث  إلاصاعي  1البنض: 

 ا  مند  : ة ؿاى  ات، اٖ ة يتب تدينها للتوافم م٘ فهوس امليزاتي  صٖ 2البنض  

 ة تقض  ات، اٖ  املؿاٖضات  التؿهيلت امل كنم  للتنقم   صٖ مدة ؤ  كيمف ىمظو التؿمهيلت م كنما تفهم   3البنض :

 . من الهياح  الضٖ  تالكاػ اس  يتب ؤ  تدضص إلامكاتي   ة  ؾاث  النق  فقِ

 للل  ؤقهغؤقهغة يتب بػال 3: الؿُغ الازيرةيلتز  الفغيم تتقضي  تقغيغ ؾنو  ٖل  عؤؽ 5البنض   . 

 ل لممم   ةتمممإَيرى  ؤخؿمممن تمممإَغ /املضعؾممم ة يتمممب الاكتفممماء تالتمممإَير فقمممِ ي  املضعؾممم  ي تولمممض خاليممماس امممما 6البنمممض :

 مليو  ؾنتي  تقغيبا. 51 تالنؿب  لل بلغ فقض كات  مند  اتداص تاع صات   ؾاتقا

 ن ئب ن تب اجمللط  ................................................................... رشً  أرعًب:

تممي  كممغ  القممض  النؿمماثي   الغلاليمم  نٗلمم  ا  ات،امٗمم  ىممظو الؿممند  ستسهمموم الاتفاقيممات الممواعص الؿممل  ٖليك 

مليمممو  ؾمممنتي  سيبقمممي بٗمممض املهممماعيف الكمممكلي   ال ممم   120 ؤُٖممم  اٖت ممماصا مقبممموي زهونممما لكمممغو القمممض  النؿممموي  تلمممغ

ؾممنتي  مليمو   51 ؾمتغُيها املندم  املقضممم  ممن املتلممـ ؤمما تالنؿممب  يتدماص تاع صاتم    ال مم  كاتم   ؿممتفيض ممن مندمم  

ممد مممن الاكغاىممات   مكممك  ألالمموع تقغيبمما سنٗلمم  ؤ  اتدمماص تاع صاتمم  يٗممان  مت ....(   كةقمماع  يتممب .س تإىيمم  اللٖبممي  ٖو

تًمم ي  الاتفاقيمم  ؤ  ل ٗيممد ؤمتمماص تاع صاتمم  للكممغ  النؿمموي   اتدمماص تاع صاتمم  يؿممتغلو  مغفممم تامللٗممب يؼا لممو  فيهمما 

 فغيم يقهض تد صٖ  ات، ٗي ........(.   ؤيًا صٖ  ال.نكُذه   الت اٖات

 رئًط  ضلخُ الشؤوى اات م عًُ والثك فًُ والزي ضًُ ............................................... عب املهعم امله نٌ : 

زهونما تالنؿمب  ت، ٗيم  امتماص تاع صاتم  لكمغ  النؿموي   ل ٗيمد اتدماص . في ا يتٗلم تامللخٓات صٖم  التنقم 

امما تالنؿمب  لبماية ات، ٗيمات فمل . الكاػ اسآتظاك كات  ات، اٖ   ؿاى  ت 2014تاع صات  لقض ت  اٖت اص نياح  ؾن  

 تدتو  ٖل  ىظو الهيغ .

  ض ش ر مج عٌ ...................................................................... و :ةجنًب ملً

 تالنؿب  ملبلغ الضٖ  ك ا ؤقاع الؿيض عقيضس  ة بَاع ت،ند املالي  فالقاٖض  ال   اٖت مضت ترؿماا مبلمغ المضٖ :

لم  قؿم  املبلمغ ٖلم  . مليمو  ؾمنتي  60 تقغيبما الفغا تي  القؿم  الكمغ ة   الضعلم  ال م  بهما الفغيمم    ال م  كاتم   ؿما   

مليو  ؾنتي (  ايفناو ا ة املبلغ الؿاتم ٖل  ؤؾاؽ اطا نٗضت ب   الضعل  املوالي  ؾمست  بعلمإ املبلمغ  30  ا  الني 

 مليو  ؾنتي    لل تلـ كام  الهلخي  . 51ا   

 



   0202االستثنائٌة ٌناٌر محضر الدورة 

 

 
63 

 رئًط اجمللط    .......................................................... :مس عًل احلزيزٍإ

 تدن تنه  مبضؤ املقايؿ  مم٘ ل يم٘ الفمغا الغيايمي  . ل ي٘ الفغا الغيايي  تالنؿب  للتفاقي  فه   ؿغ  ٖل 

ت اص املغنوص لهظا ات،اتب  .   بي كيف ؾتت  ت ريغ الؼياص  لبٌٗ الفغا ص   الفغا ألازغل  تدن نؿير  فم الٖا

  ض ش ر مج عٌ ................................................................. ذلم  احض ى :

ن  الثان  من ال  التصريذس  فاتداص تاع صات  يولض ىوا    ىو تفمـ القؿم  المظ  ؤزمظت فيمد   ة القؿ  الَو

  .مليو  ؾنتي 51

 ن ئب ن تب اجمللط .................................................................. رشً  أرعًب :

ن  الثان  ىوا    . توييذ تسهوم اتداص تاع صات  لة تالقؿ  الَو

 عملًُ ال ضىيت

بٗممممض طلمممم  ٖممممغى الؿمممميض الممممغثسـ مقممممغع النقُمممم  املتٗلقمممم  تالضعاؾمممم   املهمممماصق  ٖلمممم   ٗممممضي    تديممممي   اتفاقيمممم  

 ل اٖ  تاع صات   :قغاك  تي  

 .اتداص الكبسب  الغيايي  لتاع صات  فٕغ كغ  القض ؤ.

 .ل ٗي  ؤمتاص تاع صات  للكغ  النؿوي ا.

 .لناص  الغ صان  لكغ  اليضااتداص   .

 ص.ات، ٗي  الغيايي  لكغ  الؿل .

 ه.ل ٗي  ؤماس تاع صات  للكغ  الُاثغ س

 لـ اترايغين.تةل إ الؿاص  ؤًٖاء املتللتهوي  فت   املهاصق  
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 مقغع املتلـ ات، ارة

 06/2021 ٖضص

الضعاؾممم   املهممماصق  ٖلممم   ٗمممضي    تديمممي   اتفاقيممم  قمممغاك  تمممي  ل اٖممم  

 تاع صات   :

 .اتداص الكبسب  الغيايي  لتاع صات  فٕغ كغ  القض  . ؤ

 .ل ٗي  ؤمتاص تاع صات  للكغ  النؿوي  . ا

 .لناص  الغ صان  لكغ  اليضااتداص   .

 ت، ٗي  الغيايي  لكغ  الؿل .ص.ا

 ه.ل ٗي  ؤماس تاع صات  للكغ  الُاثغ .

 الفغيمض  زملس ات،لؿم  الٗلنيم   س 2021الاؾت ناثي  ينمايغ املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات  املتت ٘ تالض ع   ب 

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

 ات، اٖممممماتس  بٗمممممض صعاؾممممم  املتلمممممـ للنقُممممم  املتٗلقممممم املتٗلمممممم ت 113-14عقممممم   تُبيقممممما ملقتًممممميات القممممماتو  التنٓي ممممم   
 الضعاؾ   املهاصق  ٖل   ٗضي    تديي   اتفاقي  قغاك  تي  ل اٖ  تاع صات   :ت

 اتداص الكبسب  الغيايي  لتاع صات  فٕغ كغ  القض . . ؤ

 ل ٗي  ؤمتاص تاع صات  للكغ  النؿوي . . ا

   .اتداص الناص  الغ صان  لكغ  اليض.

 لكغ  الؿل . ص.ات، ٗي  الغيايي 

ٖ ليمممم   ؤؾممممفغت بٗممممض الل،مممموء ا مممم  ٖ ليمممم  التهمممموي  الٗلنمممم س خيمممم  سه.ل ٗيمممم  ؤممممماس تاع صاتمممم  للكممممغ  الُاثغ 

 التهوي  ٖل  ما يلة:

  ًاءٖضص  .ًٖوا  11 :     اترايغين ألٖا

  نوتا. 11 :     املٗ ر ٖنها ألانواتٖضص 

  ًاءٖضص  :ًٖوا  ى  الؿاص 11 :      املوافقيممممن ألٖا

 مصطفى انشاطس فىانزشٍد  ٍم انحسٌسياسماع

 مصطفى انمتىكم زشٍد ازبٍب محمد زماش

 محمد احسان وجٍب األمٍه انصهساء ذوبً

  عمس فىشي محمد أمهسسً

  ًاءٖضص  ي ؤخض.:   الغافًي  ألٖا

  ًاءٖضص  ي ؤخض.:  امل تنٗي  ٖن التهوي  ألٖا

 يقرر ما يلي:
تالضعاؾم   املهماصق     تةل إ ؤًٖاثد اترايغين ٖل  مقمغع النقُم  املتٗلقم ناصا املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات

 ٖل   ٗضي    تديي   اتفاقي  قغاك  تي  ل اٖ  تاع صات   :
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 اتفاقي  قغاك 

 تي  

 املتلـ ات، ارة لتاع صات 

  

ل ٗي  اتداص الكبسب  الغيايي   

 لتاع صات  

 فٕغ كغ  القض  
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 دٌباجت
 تتنفيظ 2015يوليوػ  07ىم   1436عمًا   20الهاصع تتاعيش  1.15.85كغيف عق  تناء ٖل  الٓهير ال)

 املتٗلم تات، اٖات. 113.14القاتو  التنٓي   عق  

   تتنفيظ 2010ؤحؿُـ  24ه 1431عمًا   13الهاصع  ة  1.10.150تناء ٖل  الٓهير الكغيف عق )

 املتٗلم تالترتي  البضتي   الغياي .  30.09القاتو  عق   

 : مؿاى   من ات، اٖ   ة تن ي   1993-اكتوبغ-29الهاصع  ة  02-93-764تناء ٖل  املغؾو  عق 

 الغياي   النهوى تاملؿتول الالت ارة  املنه  للغياييي  .

   خوس التنكيِ الغيا     1997ماعؽ  11تتاعيش  31تناء ٖل  ص عي  الؿيض  ػيغ الضازلي  عق

 تن ي  الغيايي . لل، اٖات   مؿاى   ىظو ألازير   ة ال

  غاي تًغ ع  تنؿيم ات،هوص للغية تالغياي  بهظو ات، اٖ    تإَير الكباا  تيهئ ات،و   ٖيا من ألَا

 املناؾب مل اعؾ  الغياي   التكوين.

 .٘ تٓغا للض ع الظ  تلٗبد الغياي    الترتي  البضتي  من ؤل  تن ي  املتت  

 ٗنويا للتغلب ٖل  املٗيقات املالي  ال   تدوس ص    مااػع  لل، ٗيات الغيايي    صٖ ها ماصيا   م

 تدقيم ؤىضافها  بغامتها .

  زلس  2014تناء ٖل  موافق  املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات   ة بَاع ص عتد الٗاصي  لكهغ يوليوػ

 .2014يوليوػ  23ات،لؿ  الفغيض  املنٗقض  تتاعيش 

 زلس  2015   ة بَاع ص عتد الٗاصي  لكهغ يوليوػ تناء ٖل  موافق  املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات

 .2015يوليوػ  09ات،لؿ  الثاتي  املنٗقض  تتاعيش 

   تناء ٖل  موافق  املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات   ة بَاع الض ع  الاؾت ناثي  زلس ات،لؿ  الفغيض

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

 اتداص الكبسب  الغيايي  لتاع صات  فٕغ كغ  القض  تناء ٖل  القاتو  ألاؾاس   املدضا ت ولبد  
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 اتفكت األطراف على ما يلي:

 البند األول : أهداف االتفاقية 

 عهضي ىظو الاتفاقي  ب  :

من تإَير ألانكُ  الغيايي  َبقا  -فٕغ كغ  القض  -ت كي  ل ٗي  اتداص الكبسب  الغيايي   لتاع صات   .1

 املنهوم ٖليها  ة القواتي  التنٓي ي  لل،امٗ  امللكي  لتقني  ات،اع  بها الٗ   ل زلا  القواٖض القاتوتي   ا

 املغغبي  لكغ  القض 

  تنٓي  ملتقيات  ؤنكُ  لفاثض  قباا ات، اٖ   نكغ الورة الغيا    .2

يض الغ ح  .3 التٗا   م٘ ألاتضي   ات، ٗيات ال   لها تفـ ألاىضاي مدليا  لهويا   َنيا  ؾٗيا لتَو

 الغيايي 

 : تدبري العرانة. البند الجاني 

مممغايس تمممغ ح  كممماعكي   ب مممنه  تكممماملة ٖلممم  يممم ا  خؿمممن التٗممما   لتُمممويغ  النهممموى تالغيايممم  تهمممف    ٗ ممم  ألَا

ٖاممم   لٗبمم  كممغ  القممض  تهممف  زانمم  تاملضينمم س  لهممظو الغايمم  تدممضا ت ولممب ىممظو الاتفاقيمم  ت،نمم  مكممترك   ٗ مم  ٖلمم  

 تضتير الاتفاقي .

مممغايس  مممة  بَممماع ىمممظو الكمممغاك  ٖلممم  اتسممماط كممم  التمممضاتير الغاميممم  ب ممم  تدؿمممي  الٗ ممم   يلتزممممو   مممة ىمممظا  تدمممغم ألَا

ن   الض  ة ل َغاي املٗني   .الهضص تةصمالد  ة آفاا الكغاك   التٗا   املدلة  ات،هو  الَو

 البند الجالح : التسامات األطراف 

 التسامات اجلناعة الرتابية لتارودانت 

تالوؾماث  إلاصاعيم   -فمٕغ كمغ  القمض  -اتداص الكبسب  الغيايمي   لتاع صاتم  ٖ   ل ٗي  تلتز  ل اٖ  تاع صات  تض -

 . املالي   الفني  امل كن  

زمملس مممض  ز ممـ ؾممنوات  ( صعى مما400000.00ؤعبٗ  مم  ؤلممف   ؿمماى  ل اٖمم  تاع صاتمم  ت بلممغ ممما ة ؾممنو  يقممضع  -

 مة خالم  -خؿمب امكاتيمات ات، اٖم  –ندم  تغؾم  كم  ؾمن  قمغيُ  مدافٓم  الفغيمم ٖلم  مكاتتمد مم٘ الؼيماص   مة امل

نٗوص الفغيم ا   ألاقؿا  املوالي   النقها   ة خال  تؼ س الفغيم ب م  ألاقؿما  المضتياس ت ما يؿماٖض ٖلم  يم ا  

   . تدقيم ؤىضاي الاتفاقي 

 . ي٘ قاٖ  ت لٗب ألاا ليكو عىن بقاع  ات، ٗي  لوي٘ ألامتٗ  الغيايي  اتخان  تات، ٗي   -

 نعية.التسامات اجل 

ٖلممم  خؿمممن التمممضتير املممما ة -فمممٕغ كمممغ  القمممض  -اتدممماص الكمممبسب  الغيايمممي   لتاع صاتممم  يلتمممز  املكتمممب املؿمممير ت، ٗيممم  

 إلاصاع   املدافٓم  ٖلمم  امل تلكمات املويممٖو  عىمن بقمماعتد  تدقيمم تتمماثج ايتاتيم   مغيممي   مة مؿممتول تُلٗمات ؾممكا  

 .ات، اٖ 

 ت اص املسهو لد  ة املتايت طات الهل  تتنفيظ ال رتامج الغيا    الغؾ   للنماص س  يلتمز  تتقمضي   نغي الٖا

 .تقغيغ ص ع  ت، اٖ  تاع صات  يهاي  ك  للل  ؤقهغ

   اختممممممرا  املقتًمممممميات القاتوتيمممممم   التنٓي يمممممم  املتٗلقمممممم  تايؾممممممتفاص  مممممممن املممممممنذ الٗ وميمممممم  س ممممممم٘ موافمممممما  ل اٖمممممم

املتٗلقمم  ت تمماس نممغي الممضٖ  املكمماع بليممد ؤٖمملو س قبمم   تاع صاتمم  تالبياتممات  التقمماعيغ املاليمم   الولمماثم الثبوتيمم 

 يهاي  الؿن  املالي  بكهغ.

 الٗ   ٖل  تن ي  الغياي   الغف٘ من مؿتواىا. 
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 .فاس مل اعؾ  الغياي    تإَيرى  س م٘ يغ ع  زلم مضعؾ  للتكوين  فتذ املتاس للكباا  ألَا

  تا خيممماء  فمممم ال مممرامج املقترخممم  ممممن َمممغي  تنٓمممي  تٓممماىغات عيايمممي   بٖمممضاص تغتمممامج ؾمممنو  لتنكممميِ الغيايممم

ني   كل ا َلب  مند ات، اٖ  طل  ياص الَو  .ل اٖ  تاع صات   كظا تنٓي  ص عيات ت ناؾب  ألٖا

  ٗفاس  الكباا َبقا لتوليهات ٖهب  ؾوؽ  بغتامج ات،ام  تإَير ألَا

 ة تُمويغ الغيايم  املضعؾمي  التنؿيم م٘ الفٗاليات الترتوي   املاؾؿات التٗلي يم   الصمري  قهمض املؿماى    م

 .ملاؾؿات التٗلي ي  تاملضين   الاؾتفاص  من زضماعها

 .البند الرابع :اللجنة املعرتنة 

 :تتكو  الل،ن  املكترك  للتتب٘  التنؿيم من

 .عثسـ املتلـ ات، ارة ؤ  من يقو  مقامد -

 .تاقا املضين  ؤ  من يقو  مقامد -

 .غياي  ؤ  من يقو  مقامداملضيغ إلاقلي   لوػاع  الكباا  ال -

 .مضيغ املهاتح ات، اٖي  ؤ  من يقو  مقامد -

 .ؤ  من يقو  مقامد -فٕغ كغ  القض  -عثسـ ل ٗي  اتداص الكبسب  الغيايي   لتاع صات   -

يٗهمممض ب ممم  الل،نممم  املكمممترك  تتتبممم٘  التنؿممميم  تنفيمممظ تنممموص الاتفاقيممم  س  طلممم  تتنٓمممي  الت اٖمممات ص عيممم  يهايممم  كممم  

 .هغ م٘ اتتاػ تقاعيغ تقيي ي للل  ؤق

 البند اخلامض :مدة االتفاقية 

 .يكٕغ  ة تُبيم ىظو الاتفاقي  بٗض املهاصق  ٖليها  ت تض تخ ـ ؾنوات قاتل  للتتضيض

 البند الصادط تعديل االتفاقية 

 انعمم تعدل هري االتفاقٍت باتفاق االطسف انثالثت كهما دعت انضسوزة انى ذنك وطبقا نهقىاوٍه انجازي بها 

  تالنؿب  لل تلـ ات، ارة  ٗضس تقغاع متسظ  ة بخضل ص عاتد الٗاصي  ؤ  الاؾت ناثي 

   ُهممب  ؾمموؽ  تواؾمم  بالنؿممب  لل، ٗيمم  يتسممظ تقممغاع مممن َممغي مكتبممد  يغؾمم  ب مم  عثممسـ ات، اٖمم  ٖ 

 .ال ريض املً و  م٘ تقضي  ت ريغات فس  الاتفاقي 

 البند الصابع : فصخ االتفاقية 

 س  ىضو الاتفاقي   ة اترايت التالي  :ي كن ل َغاي ف

    تالنؿب  لل تلـ ات، ارة لتاع صات 

ممض   تفسمم  تقممغاع متسممظ  ممة بخممضل ص عاتممد الٗاصيمم  ؤ  الاؾممت ناثي  ص   قيممض ؤ  قممٍغ بطا تبممي  لهمما تتمما ػات  ممة التؿمميير ٖ 

 القيا  تالوالب  التقهير من َغي مكتب ات، ٗي .

   تالنؿب  لل، ٗي 

همب  ؾموؽ تفس  ىظو الاتف  اقي  تقغاع يتسظ ممن َمغي املكتمب  يغؾم  تال ريمض املًم و  ب م  عثمسـ ات، اٖم  ٖ 

 تقضي  ت ريغات لظل   طل  قب  انٗقاص ؤي  ص ع  من ص عات املتلـ بكهغ كام . م٘

 : البند الجامن 

ممغاي يممت  الل،مموء ب مم  ؤًٖمماء الل،نمم  املكممترك  س   ممة خالمم  ٖممض  التونمم   ا مم  خمم    ممة خالمم   قممٕو زمملي تممي  ألَا

 يهاج  يت  الل،وء ب   املداك  املسته .
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 امضاء : رئيس المجلس الجماعي  لتارودانت

 

 

 

 

 

 

 

 إمضاء : رئيس اتحاد الشبيبت الرياضيت  لتارودانت

  - فرع كرة القدم-
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 اتفاقي  قغاك 

 تي  

 املتلـ ات، ارة لتاع صات 

  

 ل ٗي  ؤمتاص تاع صات  

 النؿوي لكغ  القض  
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 دٌباجت

 

   تتنفيظ 2015يوليوػ  07ىم   1436عمًا   20الهاصع تتاعيش  1.15.85تناء ٖل  الٓهير الكغيف عق)

 املتٗلم تات، اٖات. 113.14القاتو  التنٓي   عق  

   تتنفيظ 2010ؤحؿُـ  24ه 1431عمًا   13الهاصع  ة  1.10.150تناء ٖل  الٓهير الكغيف عق )

 املتٗلم تالترتي  البضتي   الغياي .  30.09القاتو  عق   

 : مؿاى   من ات، اٖ   ة تن ي  الغياي   1993-اكتوبغ-29الهاصع  ة  02-93-764تناء ٖل  املغؾو  عق 

  النهوى تاملؿتول الالت ارة  املنه  للغياييي  .

   لل، اٖات خوس التنكيِ الغيا 1997ماعؽ  11تتاعيش  31تناء ٖل  ص عي  الؿيض  ػيغ الضازلي  عق    

   مؿاى   ىظو ألازير   ة التن ي  الغيايي . 

  ٖيا من ألاَغاي تًغ ع  تنؿيم ات،هوص للغية تالغياي  بهظو ات، اٖ    تإَير الكباا  تيهئ ات،و  

 املناؾب مل اعؾ  الغياي   التكوين.

 .٘ تٓغا للض ع الظ  تلٗبد الغياي    الترتي  البضتي  من ؤل  تن ي  املتت  

  ع  لل، ٗيات الغيايي    صٖ ها ماصيا   مٗنويا للتغلب ٖل  املٗيقات املالي  ال   تدوس ص   تدقيم  مااػ

 ؤىضافها  بغامتها .

  زلس  2014تناء ٖل  موافق  املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات   ة بَاع ص عتد الٗاصي  لكهغ يوليوػ

 .2014يوليوػ  23ات،لؿ  الفغيض  املنٗقض  تتاعيش 

 زلس  2015  موافق  املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات   ة بَاع ص عتد الٗاصي  لكهغ يوليوػ تناء ٖل

 .2015يوليوػ  09ات،لؿ  الثاتي  املنٗقض  تتاعيش 

   تناء ٖل  موافق  املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات   ة بَاع الض ع  الاؾت ناثي  زلس ات،لؿ  الفغيض

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

  ل ٗي  ؤمتاص تاع صات  لكغ  القض  النؿوي تناء ٖل  القاتو  ألاؾاس   املدضا ت ولبد 
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 اتفكت األطراف على ما يلي :

 البند األول : أهداف االتفاقية 

 عهضي ىظو الاتفاقي  ب  :

اٖض من تإَير ألانكُ  الغيايي  َبقا ل زلا  القو  ت كي  ل ٗي  ؤمتاص تاع صات  لكغ  القض  النؿوي  .1

  املنهوم ٖليها  ة القواتي  التنٓي ي  لل،امٗ  امللكي  املغغبي  لكغ  القض القاتوتي   التقني  ات،اع  بها الٗ   

  تنٓي  ملتقيات  ؤنكُ  لفاثض  قباا ات، اٖ   نكغ الورة الغيا    .2

يض .3 الغ ح  التٗا   م٘ ألاتضي   ات، ٗيات ال   لها تفـ ألاىضاي مدليا  لهويا   َنيا  ؾٗيا لتَو

 الغيايي 

 .البند الجاني : تدبري العرانة 

غايس تغ ح  كاعكي   ب نه  تكاملة ٖل  ي ا  خؿن التٗا   لتُويغ  النهوى تالغياي  تهف    ٗ   ألَا

ٖام   لٗب  كغ  القض  تهف  زان  تاملضين س  لهظو الغاي  تدضا ت ولب ىظو الاتفاقي  ت،ن  مكترك   ٗ   ٖل  

 تضتير الاتفاقي .

غايس  ة بَاع ىظو الكغاك  ٖل  اتساط ك  التضاتير الغامي  ب   تدؿي  الٗ    يلتزمو   ة ىظا  ت دغم ألَا

ن   الض  ة ل َغاي املٗني   .الهضص تةصمالد  ة آفاا الكغاك   التٗا   املدلة  ات،هو  الَو

 البند الجالح : التسامات األطراف 

  التزامات ات، اٖ   التراتي  لتاع صات 

تالوؾاث  إلاصاعي   املالي   الفني   ؤمتاص تاع صات  لكغ  القض  النؿوي ل اٖ  تاع صات  تضٖ   ل ٗي  تلتز   -

 .امل كن  

زلس مض  ز ـ  صعى ا (00: 280000) ؿاى  ل اٖ  تاع صات  ت بلغ ما ة ؾنو  يقضع ت  تي   ل اتي  ؤلف  -

 ة -خؿب امكاتيات ات، اٖ  –ص   ة املند  ؾنوات تغؾ  ك  ؾن  قغيُ  مدافٓ  الفغيم ٖل  مكاتتد م٘ الؼيا

خال  نٗوص الفغيم ب   ألاقؿا  املوالي   النقها   ة خال  تؼ س الفغيم ب   ألاقؿا  الضتياس ت ا يؿاٖض ٖل  

  .ي ا   تدقيم ؤىضاي الاتفاقي 

 . ي٘ قاٖ  ت لٗب ألاا ليكو عىن بقاع  ات، ٗي  لوي٘ ألامتٗ  الغيايي  اتخان  تات، ٗي   -

 زامات ات، ٗي الت. 

ٖل  خؿن التضتير املا ة  إلاصاع   املدافٓ   ؤمتاص تاع صات  لكغ  القض  النؿوي يلتز  املكتب املؿير ت، ٗي              

 .ٖل  امل تلكات املويوٖ  عىن بقاعتد  تدقيم تتاثج ايتاتي   مغيي   ة مؿتول تُلٗات ؾكا  ات، اٖ 

 ت اص املسهو لد  ة املتايت طات الهل  تتنفيظ ال رتامج الغيا    الغؾ   للنماص س  يلتمز  تتقمضي   نغي الٖا

 .تقغيغ ص ع  ت، اٖ  تاع صات  يهاي  ك  للل  ؤقهغ

   اختممممممرا  املقتًمممممميات القاتوتيمممممم   التنٓي يمممممم  املتٗلقمممممم  تايؾممممممتفاص  مممممممن املممممممنذ الٗ وميمممممم  س ممممممم٘ موافمممممما  ل اٖمممممم

وتيممم  املتٗلقممم  ت تممماس نمممغي المممضٖ  املكممماع بليمممد ؤٖممملو س قبممم  يهايممم  تاع صاتممم  تالبياتمممات  التقممماعيغ املاليممم   الولممماثم الثب

 الؿن  املالي  بكهغ.

 الٗ   ٖل  تن ي  الغياي   الغف٘ من مؿتواىا. 

 .فاس مل اعؾ  الغياي    تإَيرى  س م٘ يغ ع  زلم مضعؾ  للتكوين  فتذ املتاس للكباا  ألَا
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  يايممم  تا خيممماء  فمممم ال مممرامج املقترخممم  ممممن َمممغي تنٓمممي  تٓممماىغات عيايمممي   بٖمممضاص تغتمممامج ؾمممنو  لتنكممميِ الغ

ني   كل ا َلب  مند ات، اٖ  طل  ياص الَو  .ل اٖ  تاع صات   كظا تنٓي  ص عيات ت ناؾب  ألٖا

  ٗفاس  الكباا َبقا لتوليهات ٖهب  ؾوؽ  بغتامج ات،ام  تإَير ألَا

 مة تُمويغ الغيايم  املضعؾمي  التنؿيم م٘ الفٗاليات الترتوي   املاؾؿات التٗلي يم   الصمري  قهمض املؿماى    

 .ملاؾؿات التٗلي ي  تاملضين   الاؾتفاص  من زضماعها

 .البند الرابع :اللجنة املعرتنة 

 :تتكو  الل،ن  املكترك  للتتب٘  التنؿيم من

 .عثسـ املتلـ ات، ارة ؤ  من يقو  مقامد -

 .تاقا املضين  ؤ  من يقو  مقامد -

 . الغياي  ؤ  من يقو  مقامد املضيغ إلاقلي   لوػاع  الكباا -

 .مضيغ املهاتح ات، اٖي  ؤ  من يقو  مقامد -

 .عثسـ ل ٗي   ؤمتاص تاع صات  لكغ  القض  النؿوي  ؤ  من يقو  مقامد -

يٗهمممض ب ممم  الل،نممم  املكمممترك  تتتبممم٘  التنؿممميم  تنفيمممظ تنممموص الاتفاقيممم  س  طلممم  تتنٓمممي  الت اٖمممات ص عيممم  يهايممم  كممم  

 .تقاعيغ تقيي ي للل  ؤقهغ م٘ اتتاػ 

 البند اخلامض :مدة االتفاقية 

 .يكٕغ  ة تُبيم ىظو الاتفاقي  بٗض املهاصق  ٖليها  ت تض تخ ـ ؾنوات قاتل  للتتضيض

 البند الصادط تعديل االتفاقية 

بقا للقواتي  ات،اع  بها الٗ    غي الثلل  كل ا صٖ  الًغ ع  ا   طل  َ    ٗضس ىظو الاتفاقي  تاتفاا الَا

 ب  لل تلـ ات، ارة  ٗضس تقغاع متسظ  ة بخضل ص عاتد الٗاصي  ؤ  الاؾت ناثي تالنؿ 

  هب  ؾوؽ  تواؾُ  ال ريض  بالنؿب  لل، ٗي  يتسظ تقغاع من َغي مكتبد  يغؾ  ب   عثسـ ات، اٖ  ٖ 

 .املً و  م٘ تقضي  ت ريغات فس  الاتفاقي 

 البند الصابع : فصخ االتفاقية 

 اقي   ة اترايت التالي  :ي كن ل َغاي فس  ىضو الاتف

    تالنؿب  لل تلـ ات، ارة لتاع صات 

تفس  تقغاع متسظ  ة بخضل ص عاتد الٗاصي  ؤ  الاؾت ناثي  ص   قيض ؤ  قٍغ بطا تبي  لها تتا ػات  ة 

ض  القيا  تالوالب  التقهير من َغي مكتب ات، ٗي .  التؿيير ٖ 

   تالنؿب  لل، ٗي 

هب  ؾوؽ تفس  ىظو الاتفاقي  تقغاع يت سظ من َغي املكتب  يغؾ  تال ريض املً و  ب   عثسـ ات، اٖ  ٖ 

 م٘ تقضي  ت ريغات لظل   طل  قب  انٗقاص ؤي  ص ع  من ص عات املتلـ بكهغ كام .

 :البند الجامن 

غاي يت  الل،وء ب   ؤًٖاء الل،ن  املكترك  س   ة خال  ٖض  التون  ا   خ     ة خال   قٕو زلي تي  ألَا

 يت  الل،وء ب   املداك  املسته . يهاج 
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 امضاء : رئيس المجلس الجماعي  لتارودانت

 

 

 

 

 

 

 

 إمضاء : رئيس أمجاد تارودانت لكرة القدم النسويت
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 اتفاقي  قغاك 

 تي  

 املتلـ ات، ارة لتاع صات 

  

ل ٗي  اتداص الناص  المممممممغ صان  لكغ  

 المممممممميض
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 دٌباجت
 تتنفيظ 2015يوليوػ  07ىم   1436عمًا   20الهاصع تتاعيش  1.15.85ء ٖل  الٓهير الكغيف عق  تنا)

 املتٗلم تات، اٖات. 113.14القاتو  التنٓي   عق  

   تتنفيظ 2010ؤحؿُـ  24ه 1431عمًا   13الهاصع  ة  1.10.150تناء ٖل  الٓهير الكغيف عق )

 تي   الغياي . املتٗلم تالترتي  البض 30.09القاتو  عق   

 : مؿاى   من ات، اٖ   ة تن ي  الغياي   1993-اكتوبغ-29الهاصع  ة  02-93-764تناء ٖل  املغؾو  عق 

  النهوى تاملؿتول الالت ارة  املنه  للغياييي  .

   خوس التنكيِ الغيا    لل، اٖات  1997ماعؽ  11تتاعيش  31تناء ٖل  ص عي  الؿيض  ػيغ الضازلي  عق

 ألازير   ة التن ي  الغيايي .   مؿاى   ىظو

  ٖيا من ألاَغاي تًغ ع  تنؿيم ات،هوص للغية تالغياي  بهظو ات، اٖ    تإَير الكباا  تيهئ ات،و  

 املناؾب مل اعؾ  الغياي   التكوين.

 .٘ تٓغا للض ع الظ  تلٗبد الغياي    الترتي  البضتي  من ؤل  تن ي  املتت  

 ها ماصيا   مٗنويا للتغلب ٖل  املٗيقات املالي  ال   تدوس ص   تدقيم  مااػع  لل، ٗيات الغيايي    ص ٖ

 ؤىضافها  بغامتها .

  زلس ات،لؿ   2016تناء ٖل  مقغع املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات   ة بَاع ص عتد الٗاصي  لكهغ ف رايغ

  .2016ف رايغ  09الثاتي  املنٗقض  تتاعيش 

 ضين  تاع صات   ة بَاع الض ع  الاؾت ناثي  زلس ات،لؿ  الفغيض  تناء ٖل  موافق  املتلـ ات، ارة مل

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

  اتداص الناص  الغ صان  لكغ  اليضل ٗي  تناء ٖل  القاتو  ألاؾاس   املدضا ت ولبد 
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 اتفكت األطراف على ما يلي :

 البند األول : أهداف االتفاقية 

 ب  :عهضي ىظو الاتفاقي  

ممممممن تمممممإَير ألانكمممممُ  الغيايمممممي  َبقممممما ل زممممملا  القواٖمممممض اتدممممماص النممممماص  الغ صانممممم  لكمممممغ  اليمممممض ت كمممممي  ل ٗيممممم   .1

 املنهمموم ٖليهمما  مة القممواتي  التنٓي يمم  لل،امٗمم  امللكيمم  املغغبيمم  لكممغ  القاتوتيم   التقنيمم  ات،مماع  بهمما الٗ مم  

 القض 

 رة الغيا    تنٓي  ملتقيات  ؤنكُ  لفاثض  قباا ات، اٖ   نكغ الو  .2

يض الغ ح الغيايي  .3  التٗا   م٘ ألاتضي   ات، ٗيات ال   لها تفـ ألاىضاي مدليا  لهويا   َنيا  ؾٗيا لتَو

 .البند الجاني : تدبري العرانة 

مممغايس تمممغ ح  كممماعكي   ب مممنه  تكممماملة ٖلممم  يممم ا  خؿمممن التٗممما   لتُمممويغ  النهممموى تالغيايممم  تهمممف    ٗ ممم  ألَا

زانمم  تاملضينمم س  لهممظو الغايمم  تدممضا ت ولممب ىممظو الاتفاقيمم  ت،نمم  مكممترك   ٗ مم  ٖلمم  ٖاممم   لٗبمم  كممغ  القممض  تهممف  

 تضتير الاتفاقي .

مممغايس  مممة بَممماع ىمممظو الكمممغاك  ٖلممم  اتسممماط كممم  التمممضاتير الغاميممم  ب ممم  تدؿمممي  الٗ ممم   يلتزممممو   مممة ىمممظا   تدمممغم ألَا

ن   الض  ة  .ل َغاي املٗني  الهضص تةصمالد  ة آفاا الكغاك   التٗا   املدلة  ات،هو  الَو

 البند الجالح : التسامات األطراف 

  التزامات ات، اٖ   التراتي  لتاع صات 

تلتمممز  ل اٖممم  تاع صاتممم  تمممضٖ   ل ٗيممم  اتدممماص النممماص  الغ صانممم  لكمممغ  اليمممض تالوؾممماث  إلاصاعيممم   املاليممم   الفنيممم   -

 .امل كن 

كمغ   ؤلمف - صعى ما زملس ممض  ز مـ  (120000.00  . ؿاى  ل اٖ  تاع صات  ت بلمغ مما ة ؾمنو  يقمضع ت  م  ٖ 

 مة خالم  -خؿمب امكاتيمات ات، اٖم  –ؾنوات تغؾ  ك  ؾن  قغيُ  مدافٓ  الفغيم ٖل  مكاتتد م٘ الؼياص   ة املندم  

نممممٗوص الفغيممممم ا مممم  ألاقؿمممما  املواليمممم   النقهمممما   ممممة خالمممم  تممممؼ س الفغيممممم ب مممم  ألاقؿمممما  الممممضتياس ت مممما يؿمممماٖض ٖلمممم  يمممم ا  

   . تدقيم ؤىضاي الاتفاقي 

  التزامات ات، ٗي. 

يلتمممممز  املكتمممممب املؿمممممير ت، ٗيممممم  اتدممممماص النممممماص  الغ صانممممم  لكمممممغ  اليمممممض ٖلممممم  خؿمممممن التمممممضتير املممممما ة  إلاصاع              

 . املدافٓ  ٖل  امل تلكات املويٖو  عىن بقاعتد  تدقيم تتاثج ايتاتي   مغيي   ة مؿتول تُلٗات ؾكا  ات، اٖ 

  ت اص املسهو لد  ة املتاي ت طات الهل  تتنفيظ ال رتامج الغيا    الغؾ   للنماص س  يلتمز  تتقمضي  نغي الٖا

 .تقغيغ ص ع  ت، اٖ  تاع صات  يهاي  ك  للل  ؤقهغ

   اختممممممرا  املقتًمممممميات القاتوتيمممممم   التنٓي يمممممم  املتٗلقمممممم  تايؾممممممتفاص  مممممممن املممممممنذ الٗ وميمممممم س ممممممم٘ موافمممممما  ل اٖمممممم

بوتيمم  املتٗلقمم  ت تمماس نممغي الممضٖ  املكمماع بليممد ؤٖمملو س قبمم  تاع صاتمم  تالبياتممات  التقمماعيغ املاليمم   الولمماثم الث

 يهاي  الؿن  املالي  بكهغ.

 الٗ   ٖل  تن ي  الغياي   الغف٘ من مؿتواىا. 

 .فاس مل اعؾ  الغياي    تإَيرى س م٘ يغ ع  زلم مضعؾ  للتكوين  فتذ املتاس للكباا  ألَا

  يايممم  تا خيممماء  فمممم ال مممرامج املقترخممم  ممممن َمممغي تنٓمممي  تٓممماىغات عيايمممي   بٖمممضاص تغتمممامج ؾمممنو  لتنكممميِ الغ

ني   كل ا َلب  مند ات، اٖ  طل  ياص الَو  .ل اٖ  تاع صات   كظا تنٓي  ص عيات ت ناؾب  ألٖا

  ٗفاس  الكباا َبقا لتوليهات ٖهب  ؾوؽ  بغتامج ات،ام  تإَير ألَا
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 ة تُويغ الغياي  املضعؾي  التنؿيم م٘ الفٗاليات الترتوي   املاؾؿات التٗلي ي   الصري  قهض املؿاى    

 .ملاؾؿات التٗلي ي  تاملضين   الاؾتفاص  من زضماعها

 .البند الرابع :اللجنة املعرتنة 

 :تتكو  الل،ن  املكترك  للتتب٘  التنؿيم من

 .عثسـ املتلـ ات، ارة ؤ  من يقو  مقامد -

 .تاقا املضين  ؤ  من يقو  مقامد -

 . الغياي  ؤ  من يقو  مقامد املضيغ إلاقلي   لوػاع  الكباا -

 .مضيغ املهاتح ات، اٖي  ؤ  من يقو  مقامد -

 .ؤ  من يقو  مقامد اتداص الناص  الغ صان  لكغ  اليضعثسـ ل ٗي .  -

يٗهمممض ب ممم  الل،نممم  املكمممترك  تتتبممم٘  التنؿممميم  تنفيمممظ تنممموص الاتفاقيممم  س  طلممم  تتنٓمممي  الت اٖمممات ص عيممم  يهايممم  كممم  

 .اعيغ تقيي ي للل  ؤقهغ م٘ اتتاػ تق

 البند اخلامض :مدة االتفاقية 

 .يكٕغ  ة تُبيم ىظو الاتفاقي  بٗض املهاصق  ٖليها  ت تض تخ ـ ؾنوات قاتل  للتتضيض

 البند الصادط تعديل االتفاقية 

بقا للقواتي  ات،اع  بها الٗ    غي الثلل  كل ا صٖ  الًغ ع  ا   طل  َ    ٗضس ىظو الاتفاقي  تاتفاا الَا

  لل تلـ ات، ارة  ٗضس تقغاع متسظ  ة بخضل ص عاتد الٗاصي  ؤ  الاؾت ناثي  تالنؿب 

  ٘بالنؿب  لل، ٗي  يتسظ تقغاع من َغي مكتبد  يغؾ  ب   عثسـ ات، اٖ   تواؾُ  ال ريض املً و  م 

 .تقضي  ت ريغات فس  الاتفاقي 

 البند الصابع : فصخ االتفاقية 

 يت التالي  :ي كن ل َغاي فس  ىضو الاتفاقي   ة اترا

   تالنؿب  لل تلـ ات، ارة لتاع صات:  

تفس  تقغاع متسظ  ة بخضل ص عاتد الٗاصي  ؤ  الاؾت ناثي  ص   قيض ؤ  قٍغ بطا تبي  لها تتا ػات  ة التؿيير 

ض  القيا  تالوالب  التقهير من َغي مكتب ات، ٗي .  ٖ 

  تالنؿب  لل، ٗي:  

هب  ؾوؽ  تفس  ىظو الاتفاقي  تقغاع يتسظ من َغي  املكتب  يغؾ  تال ريض املً و  ب   عثسـ ات، اٖ  ٖ 

 م٘ تقضي  ت ريغات لظل   طل  قب  انٗقاص ؤي  ص ع  من ص عات املتلـ بكهغ كام .

 : البند الجامن 

غاي يت  الل،وء ب   ؤًٖاء الل،ن  املكترك  س   ة خال  ٖض  التون  ا   خ     ة خال   قٕو زلي تي  ألَا

 ،وء ب   املداك  املسته .يهاج  يت  الل
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 امضاء : رئيس المجلس الجماعي  لتارودانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 إمضاء : رئيس اتحاد النادي الروداني لكرة اليد
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 اتفاقي  قغاك 

 تي  

 املتلـ ات، ارة لتاع صات 

  

 ات، ٗي  الغيايي  لكغ  الؿل 
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 دٌباجت

 

   تتنفيظ 2015يوليوػ  07ىم   1436عمًا   20الهاصع تتاعيش  1.15.85تناء ٖل  الٓهير الكغيف عق)

 املتٗلم تات، اٖات. 113.14القاتو  التنٓي   عق  

   تتنفيظ 2010ؤحؿُـ  24ه 1431عمًا   13الهاصع  ة  1.10.150تناء ٖل  الٓهير الكغيف عق )

 املتٗلم تالترتي  البضتي   الغياي .  30.09القاتو  عق   

   مؿاى   من ات، اٖ   ة تن ي  الغياي   1993-اكتوبغ-29الهاصع  ة  02-93-764عق :تناء ٖل  املغؾو 

  النهوى تاملؿتول الالت ارة  املنه  للغياييي  .

   خوس التنكيِ الغيا    لل، اٖات  1997ماعؽ  11تتاعيش  31تناء ٖل  ص عي  الؿيض  ػيغ الضازلي  عق

   مؿاى   ىظو ألازير   ة التن ي  الغيايي . 

  ٖيا من ألاَغاي تًغ ع  تنؿيم ات،هوص للغية تالغياي  بهظو ات، اٖ    تإَير الكباا  تيهئ ات،و  

 املناؾب مل اعؾ  الغياي   التكوين.

 .٘ تٓغا للض ع الظ  تلٗبد الغياي    الترتي  البضتي  من ؤل  تن ي  املتت  

   املٗيقات املالي  ال   تدوس ص   تدقيم  مااػع  لل، ٗيات الغيايي    صٖ ها ماصيا   مٗنويا للتغلب ٖل

 ؤىضافها  بغامتها .

  زلس ات،لؿ   2016تناء ٖل  مقغع املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات   ة بَاع ص عتد الٗاصي  لكهغ ف رايغ

  .2016ف رايغ  09الثاتي  املنٗقض  تتاعيش 

  ؾت ناثي  زلس ات،لؿ  الفغيض  تناء ٖل  موافق  املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات   ة بَاع الض ع  الا

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

  ات، ٗي  الغيايي  لكغ  الؿل تناء ٖل  القاتو  ألاؾاس   املدضا ت ولبد 

 

 

 

 

 

 

 

 



   0202االستثنائٌة ٌناٌر محضر الدورة 

 

 
82 

 اتفكت األطراف على ما يلي :

 البند األول : أهداف االتفاقية 

 عهضي ىظو الاتفاقي  ب  :

إَير ألانكُ  الغيايي  َبقا ل زلا  القواٖض القاتوتي  من ت ت كي  ات، ٗي  الغيايي  لكغ  الؿل  .1

  املنهوم ٖليها  ة القواتي  التنٓي ي  لل،امٗ  امللكي  املغغبي  لكغ  القض  التقني  ات،اع  بها الٗ   

  تنٓي  ملتقيات  ؤنكُ  لفاثض  قباا ات، اٖ   نكغ الورة الغيا    .2

يض الغ ح الغيايي التٗا   م٘ ألاتضي   ات، ٗيات ال   لها تفـ  .3  .ألاىضاي مدليا  لهويا   َنيا  ؾٗيا لتَو

 

 .البند الجاني : تدبري العرانة 

غايس تغ ح  كاعكي   ب نه  تكاملة ٖل  ي ا  خؿن التٗا   لتُويغ  النهوى تالغياي  تهف    ٗ   ألَا

  ت،ن  مكترك   ٗ   ٖل  ٖام   لٗب  كغ  القض  تهف  زان  تاملضين س  لهظو الغاي  تدضا ت ولب ىظو الاتفاقي

 تضتير الاتفاقي .

غايس  ة بَاع ىظو الكغاك  ٖل  اتساط ك  التضاتير الغامي  ب   تدؿي  الٗ    يلتزمو   ة ىظا   تدغم ألَا

ن   الض  ة ل َغاي املٗني   .الهضص تةصمالد  ة آفاا الكغاك   التٗا   املدلة  ات،هو  الَو

 البند الجالح : التسامات األطراف 

 لتزامات ات، اٖ   التراتي  لتاع صات ا 

 .تالوؾاث  إلاصاعي   املالي   الفني  امل كن  ات، ٗي  الغيايي  لكغ  الؿل تلتز  ل اٖ  تاع صات  تضٖ    -

زملس ممض  ز مـ  صعى ا (00: 75000)   ؿاى  ل اٖ  تاع صات  ت بلغ ما ة ؾنو  يقضع تس ؿ   ؾبٗي  ؤلف -

 مة خالم  -خؿمب امكاتيمات ات، اٖم  –الفغيم ٖل  مكاتتد م٘ الؼياص   ة املندم   ؾنوات تغؾ  ك  ؾن  قغيُ  مدافٓ 

نممممٗوص الفغيممممم ا مممم  ألاقؿمممما  املواليمممم   النقهمممما   ممممة خالمممم  تممممؼ س الفغيممممم ب مممم  ألاقؿمممما  الممممضتياس ت مممما يؿمممماٖض ٖلمممم  يمممم ا  

   . تدقيم ؤىضاي الاتفاقي 

  التزامات ات، ٗي. 

ٖل  خؿن التضتير املا ة  إلاصاع   املدافٓ  ٖل  امل تلكات  لغيايي  لكغ  الؿل ل، ٗي  ايلتز  املكتب املؿير ل            

 .املويوٖ  عىن بقاعتد  تدقيم تتاثج ايتاتي   مغيي   ة مؿتول تُلٗات ؾكا  ات، اٖ 

   ت اص املسهو لد  ة املتايت طات الهل  تتنفيظ ال رتامج الغيا    الغؾ   للناص س  يلتز  تتقضي نغي الٖا

 .ص ع  ت، اٖ  تاع صات  يهاي  ك  للل  ؤقهغ تقغيغ 

   ٖاخترا  املقتًيات القاتوتي   التنٓي ي  املتٗلق  تايؾتفاص  من املنذ الٗ ومي  س م٘ موافا  ل ا

تاع صات  تالبياتات  التقاعيغ املالي   الولاثم الثبوتي  املتٗلق  ت تاس نغي الضٖ  املكاع بليد ؤٖلو س قب  

 الي  بكهغ.يهاي  الؿن  امل

 الٗ   ٖل  تن ي  الغياي   الغف٘ من مؿتواىا. 

 .فاس مل اعؾ  الغياي    تإَيرى  س م٘ يغ ع  زلم مضعؾ  للتكوين  فتذ املتاس للكباا  ألَا

  تنٓي  تٓاىغات عيايي   بٖضاص تغتامج ؾنو  لتنكيِ الغياي  تا خياء  فم ال رامج املقترخ  من َغي

ني   كل ا َلب  مند ات، اٖ  طل ل اٖ  تاع صات   كظا تنٓي  ص ياص الَو  . عيات ت ناؾب  ألٖا

  ٗفاس  الكباا َبقا لتوليهات ٖهب  ؾوؽ  بغتامج ات،ام  تإَير ألَا
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   التنؿيم م٘ الفٗاليات الترتوي   املاؾؿات التٗلي ي   الصري  قهض املؿاى    ة تُويغ الغياي  املضعؾي

 .زضماعها ملاؾؿات التٗلي ي  تاملضين   الاؾتفاص  من

 .البند الرابع :اللجنة املعرتنة 

 :تتكو  الل،ن  املكترك  للتتب٘  التنؿيم من

 .عثسـ املتلـ ات، ارة ؤ  من يقو  مقامد -

 .تاقا املضين  ؤ  من يقو  مقامد -

 .املضيغ إلاقلي   لوػاع  الكباا  الغياي  ؤ  من يقو  مقامد -

 .مضيغ املهاتح ات، اٖي  ؤ  من يقو  مقامد -

 .عثسـ ات، ٗي  الغيايي  لكغ  الؿل  ؤ  من يقو  مقامد -

س  طلممم  تتنٓمممي  الت اٖمممات ص عيممم  يهايممم  كممم   التنؿممميم  تنفيمممظ تنممموص الاتفاقيممم  يٗهمممض ب ممم  الل،نممم  املكمممترك  تتتبممم٘

 .للل  ؤقهغ م٘ اتتاػ تقاعيغ تقيي ي 

 البند اخلامض :مدة االتفاقية 

 .  ٖليها  ت تض تخ ـ ؾنوات قاتل  للتتضيضيكٕغ  ة تُبيم ىظو الاتفاقي  بٗض املهاصق

 البند الصادط تعديل االتفاقية 

بقا للقواتي  ات،اع  بها الٗ   غي الثلل  كل ا صٖ  الًغ ع  ا   طل  َ    ٗضس ىظو الاتفاقي  تاتفاا الَا

  تالنؿب  لل تلـ ات، ارة  ٗضس تقغاع متسظ  ة بخضل ص عاتد الٗاصي  ؤ  الاؾت ناثي 

 ،ٗي  يتسظ تقغاع من َغي مكتبد  يغؾ  ب   عثسـ ات، اٖ   تواؾُ  ال ريض املً و  م٘  بالنؿب  لل 

 .تقضي  ت ريغات فس  الاتفاقي 

 البند الصابع : فصخ االتفاقية 

 ي كن ل َغاي فس  ىضو الاتفاقي   ة اترايت التالي  :

    تالنؿب  لل تلـ ات، ارة لتاع صات 

ٗاصيمم  ؤ  الاؾممت ناثي  ص   قيممض ؤ  قممٍغ بطا تبممي  لهمما تتمما ػات  ممة التؿمميير تفسمم  تقممغاع متسممظ  ممة بخممضل ص عاتممد ال

ض  القيا  تالوالب  التقهير من َغي مكتب ات، ٗي .  ٖ 

   تالنؿب  لل، ٗي 

همب  ؾموؽ   تفس  ىظو الاتفاقي  تقغاع يتسظ ممن َمغي املكتمب  يغؾم  تال ريمض املًم و  ب م  عثمسـ ات، اٖم  ٖ 

 قب  انٗقاص ؤي  ص ع  من ص عات املتلـ بكهغ كام .م٘ تقضي  ت ريغات لظل   طل  

 : البند الجامن 

ممغاي يممت  الل،مموء ب مم  ؤًٖمماء الل،نمم  املكممترك  س   ممة خالمم  ٖممض  التونمم  ا مم  خمم     ممة خالمم   قممٕو زمملي تممي  ألَا

 يهاج  يت  الل،وء ب   املداك  املسته .
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 امضاء : رئيس المجلس الجماعي  لتارودانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 إمضاء : رئيس الجمعيت الرياضيت لكرة السلت

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   0202االستثنائٌة ٌناٌر محضر الدورة 

 

 
85 

 
 
 
 
 
 

 

 اتفاقي  قغاك 

 تي  

 املتلـ ات، ارة لتاع صات 

  

 ل ٗي  ؤماس تاع صات  للكغ  الُاثغ 
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 دٌباجت
   تتنفيظ 2015يوليوػ  07ىم   1436عمًا   20الهاصع تتاعيش  1.15.85تناء ٖل  الٓهير الكغيف عق)

 املتٗلم تات، اٖات. 113.14عق   القاتو  التنٓي  

   تتنفيظ 2010ؤحؿُـ  24ه 1431عمًا   13الهاصع  ة  1.10.150تناء ٖل  الٓهير الكغيف عق )

 املتٗلم تالترتي  البضتي   الغياي .  30.09القاتو  عق   

 : ياي   مؿاى   من ات، اٖ   ة تن ي  الغ  1993-اكتوبغ-29الهاصع  ة  02-93-764تناء ٖل  املغؾو  عق

  النهوى تاملؿتول الالت ارة  املنه  للغياييي  .

   خوس التنكيِ الغيا    لل، اٖات  1997ماعؽ  11تتاعيش  31تناء ٖل  ص عي  الؿيض  ػيغ الضازلي  عق

   مؿاى   ىظو ألازير   ة التن ي  الغيايي . 

 َير الكباا  تيهئ ات،و   ٖيا من ألاَغاي تًغ ع  تنؿيم ات،هوص للغية تالغياي  بهظو ات، اٖ    تإ

 املناؾب مل اعؾ  الغياي   التكوين.

 .٘ تٓغا للض ع الظ  تلٗبد الغياي    الترتي  البضتي  من ؤل  تن ي  املتت  

  مااػع  لل، ٗيات الغيايي    صٖ ها ماصيا   مٗنويا للتغلب ٖل  املٗيقات املالي  ال   تدوس ص   تدقيم 

 ؤىضافها  بغامتها .

  زلس ات،لؿ   2016املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات   ة بَاع ص عتد الٗاصي  لكهغ ف رايغ تناء ٖل  مقغع

  .2016ف رايغ  09الثاتي  املنٗقض  تتاعيش 

  

   تناء ٖل  موافق  املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات   ة بَاع الض ع  الاؾت ناثي  زلس ات،لؿ  الفغيض

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

 ل ٗي  ؤماس تاع صات  للكغ  الُاثغ   القاتو  ألاؾاس   املدضا ت ولبد تناء ٖل 
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 اتفكت األطراف على ما يلي :

 البند األول : أهداف االتفاقية 

 عهضي ىظو الاتفاقي  ب  :

ت كممي  ل ٗيمم  ؤممماس تاع صاتمم  للكممغ  الُمماثغ  مممن تممإَير ألانكممُ  الغيايممي  َبقمما ل زمملا  القواٖممض القاتوتيمم   .1

  املنهوم ٖليها  ة القواتي  التنٓي ي  لل،امٗ  امللكي  املغغبي  لكغ  القض لتقني  ات،اع  بها الٗ    ا

  تنٓي  ملتقيات  ؤنكُ  لفاثض  قباا ات، اٖ   نكغ الورة الغيا    .2

يض الغ ح الغيايي  .3  التٗا   م٘ ألاتضي   ات، ٗيات ال   لها تفـ ألاىضاي مدليا  لهويا   َنيا  ؾٗيا لتَو

 .البند الجاني : تدبري العرانة 

غايس تغ ح  كاعكي   ب نه  تكاملة ٖل  ي ا  خؿن التٗا   لتُويغ  النهوى تالغياي  تهف    ٗ   ألَا

ٖام   لٗب  كغ  القض  تهف  زان  تاملضين س  لهظو الغاي  تدضا ت ولب ىظو الاتفاقي  ت،ن  مكترك   ٗ   ٖل  

 تضتير الاتفاقي .

غايس  ة  بَاع ىظو الكغاك  ٖل  اتساط ك  التضاتير الغامي  ب   تدؿي  الٗ    يلتزمو   ة ىظا  تدغم ألَا

ن   الض  ة ل َغاي املٗني   .الهضص تةصمالد  ة آفاا الكغاك   التٗا   املدلة  ات،هو  الَو

 البند الجالح : التسامات األطراف 

  التزامات ات، اٖ   التراتي  لتاع صات 

 .تالوؾاث  إلاصاعي   املالي   الفني  امل كن  ل ٗي  ؤماس تاع صات  للكغ  الُاثغ  ضٖ   تلتز  ل اٖ  تاع صات  ت -

زملس ممض  ز مـ ؾمنوات تغؾم   صعى ما (00: 60000) ؿاى  ل اٖ  تاع صات  ت بلمغ مما ة ؾمنو  يقمضع بؿمتي  ؤلمف  -

 ممة خالمم  نممٗوص -اٖمم خؿممب امكاتيممات ات،  –كمم  ؾممن  قممغيُ  مدافٓمم  الفغيممم ٖلمم  مكاتتممد ممم٘ الؼيمماص   ممة املندمم  

الفغيممم ا مم  ألاقؿمما  املواليمم   النقهمما   ممة خالمم  تممؼ س الفغيممم ب مم  ألاقؿمما  الممضتياس ت مما يؿمماٖض ٖلمم  يمم ا   تدقيممم 

   .ؤىضاي الاتفاقي 

  التزامات ات، ٗي. 

املدافٓممم  ٖلممم  ٖلممم  خؿمممن التمممضتير املممما ة  إلاصاع     ، ٗيممم  ؤمممماس تاع صاتممم  للكمممغ  الُممماثغ يلتمممز  املكتمممب املؿمممير ت            

 .امل تلكات املويٖو  عىن بقاعتد  تدقيم تتاثج ايتاتي   مغيي   ة مؿتول تُلٗات ؾكا  ات، اٖ 

   ت اص املسهو لد  ة املتايت طات الهل  تتنفيظ ال رتامج الغيا    الغؾ   للنماص س  يلتمز  تتقمضي نغي الٖا

 .تقغيغ ص ع  ت، اٖ  تاع صات  يهاي  ك  للل  ؤقهغ

 قتًمممممميات القاتوتيمممممم   التنٓي يمممممم  املتٗلقمممممم  تايؾممممممتفاص  مممممممن املممممممنذ الٗ وميمممممم  س ممممممم٘ موافمممممما  ل اٖمممممم  اختممممممرا  امل

تاع صاتمم  تالبياتممات  التقمماعيغ املاليمم   الولمماثم الثبوتيمم  املتٗلقمم  ت تمماس نممغي الممضٖ  املكمماع بليممد ؤٖمملو س قبمم  

 يهاي  الؿن  املالي  بكهغ.

 الٗ   ٖل  تن ي  الغياي   الغف٘ من مؿتواىا. 

 .فاس مل اعؾ  الغياي    تإَيرى  س م٘ يغ ع  زلم مضعؾ  للتكوين  فتذ املتاس للكباا  ألَا

  تنٓمممي  تٓممماىغات عيايمممي   بٖمممضاص تغتمممامج ؾمممنو  لتنكممميِ الغيايممم  تا خيممماء  فمممم ال مممرامج املقترخممم  ممممن َمممغي

ني   كل ا َلب  مند ات، اٖ  ياص الَو  .طل  ل اٖ  تاع صات   كظا تنٓي  ص عيات ت ناؾب  ألٖا

  ٗفاس  الكباا َبقا لتوليهات ٖهب  ؾوؽ  بغتامج ات،ام  تإَير ألَا
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   التنؿيم م٘ الفٗاليات الترتوي   املاؾؿات التٗلي يم   الصمري  قهمض املؿماى    مة تُمويغ الغيايم  املضعؾمي

 .ملاؾؿات التٗلي ي  تاملضين   الاؾتفاص  من زضماعها

 .البند الرابع :اللجنة املعرتنة 

 :  املكترك  للتتب٘  التنؿيم منتتكو  الل،ن

 .عثسـ املتلـ ات، ارة ؤ  من يقو  مقامد -

 .تاقا املضين  ؤ  من يقو  مقامد -

 .املضيغ إلاقلي   لوػاع  الكباا  الغياي  ؤ  من يقو  مقامد -

 .مضيغ املهاتح ات، اٖي  ؤ  من يقو  مقامد -

 .مقامد عثسـ ل ٗي  ؤماس تاع صات  للكغ  الُاثغ  ؤ  من يقو  -

يٗهمممض ب ممم  الل،نممم  املكمممترك  تتتبممم٘  التنؿممميم  تنفيمممظ تنممموص الاتفاقيممم  س  طلممم  تتنٓمممي  الت اٖمممات ص عيممم  يهايممم  كممم  

 .للل  ؤقهغ م٘ اتتاػ تقاعيغ تقيي ي 

 البند اخلامض :مدة االتفاقية 

 .يكٕغ  ة تُبيم ىظو الاتفاقي  بٗض املهاصق  ٖليها  ت تض تخ ـ ؾنوات قاتل  للتتضيض

 الصادط تعديل االتفاقية البند 

بقا للقواتي  ات،اع  بها الٗ    غي الثلل  كل ا صٖ  الًغ ع  ا   طل  َ    ٗضس ىظو الاتفاقي  تاتفاا الَا

  تالنؿب  لل تلـ ات، ارة  ٗضس تقغاع متسظ  ة بخضل ص عاتد الٗاصي  ؤ  الاؾت ناثي 

  ات، اٖم   تواؾمُ  ال ريمض املًم و   بالنؿب  لل، ٗي  يتسمظ تقمغاع ممن َمغي مكتبمد  يغؾم  ب م  عثمسـ

 .م٘ تقضي  ت ريغات فس  الاتفاقي 

 البند الصابع : فصخ االتفاقية 

 ي كن ل َغاي فس  ىضو الاتفاقي   ة اترايت التالي  :

    تالنؿب  لل تلـ ات، ارة لتاع صات 

لهمما تتمما ػات  ممة التؿمميير  تفسمم  تقممغاع متسممظ  ممة بخممضل ص عاتممد الٗاصيمم  ؤ  الاؾممت ناثي  ص   قيممض ؤ  قممٍغ بطا تبممي 

ض  القيا  تالوالب  التقهير من َغي مكتب ات، ٗي .  ٖ 

   تالنؿب  لل، ٗي 

همب  ؾموؽ   تفس  ىظو الاتفاقي  تقغاع يتسظ ممن َمغي املكتمب  يغؾم  تال ريمض املًم و  ب م  عثمسـ ات، اٖم  ٖ 

  .م٘ تقضي  ت ريغات لظل   طل  قب  انٗقاص ؤي  ص ع  من ص عات املتلـ بكهغ كام

 : البند الجامن 

ممغاي يممت  الل،مموء ب مم  ؤًٖمماء الل،نمم  املكممترك  س   ممة خالمم  ٖممض  التونمم  ا مم  خمم     ممة خالمم   قممٕو زمملي تممي  ألَا

 يهاج  يت  الل،وء ب   املداك  املسته .
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 امضاء : رئيس المجلس الجماعي  لتارودانت

 

 

 

 

 

 

 

 إمضاء : رئيس جمعيت أمال تارودانت للكرة الطائرة

 

 

 

 

 

 

 
 توقي٘ كاتب املتلـ               توقي٘ عثسـ املتلـ                         

 عقيض فنا                         اؾ اٖي  اترغيغ      
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 :ض ععُالالهكطُ 
ال خىيال  يف ععض فضىل  شزوع ال راصُ واملض دقُ علِ 

 املًشانًُ

تالضعاؾممم   املهممماصق  ٖلمممم  مكمممغ ٕ التدمممويلت  ممممة لمممغثسـ ؤيهمممما تتٗلمممم  مممة مؿمممذه  ىمممظو النقُمممم  ؤقممماع الؿممميض ا

 تمممد ؾمممست  تإليلهممما ب ممم  خمممي  ٖقمممض ص ع  ف رايمممغةتونممم  تامليزاتيممم   فيلممم   املتلمممـ ت ممما ؤ     بٗمممٌ فهممموس امليزاتيممم 

 املقبل .

 عملًُ ال ضىيت

مكممغ ٕ اصق  ٖلمم  الضعاؾمم   املهممت املتٗلقمم   النقُمم  تإليمم  البمم   ممة  بٗممض طلمم  ٖممغى الؿمميض الممغثسـ مقممغع 

للتهمموي  فت مم  املهمماصق  تةل ممإ الؿمماص  ؤًٖمماء املتلممـ  ب مم  ص ع  يخقمم التدممويلت  ممة بٗممٌ فهمموس امليزاتيمم  

 اترايغين.
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 مقغع املتلـ ات، ارة

 07/2021 ٖضص

التدويلت  ة بٌٗ فهوس مكغ ٕ الضعاؾ   املهاصق  ٖل  

 امليزاتي 

 الفغيمض  زملس ات،لؿم  الٗلنيم   س 2021الاؾت ناثي  ينمايغ  ٘ تالض ع  املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات  املتت ب 

 .2021ينايغ  15املنٗقض  تتاعيش 

 املتٗلم تات، اٖاتس  بٗض صعاؾ  املتلـ للنقُ  املتٗلق  113-14عق   تُبيقا ملقتًيات القاتو  التنٓي    
 مكغ ٕ التدويلت  ة بٌٗ فهوس امليزاتي .الضعاؾ   املهاصق  ٖل  ت

 ٖ لي  التهوي  ٖل  ما يلة: ؤؾفغت بٗض الل،وء ا   ٖ لي  التهوي  الٗلن س خي  س

  ًاءٖضص  .ًٖوا  11 :     اترايغين ألٖا

  نوتا. 11 :     املٗ ر ٖنها ألانواتٖضص 

  ًاءٖضص  :ًٖوا  ى  الؿاص 11 :      املوافقيممممن ألٖا

 مصطفى انشاطس فىانزشٍد  اسماعٍم انحسٌسي

 مصطفى انمتىكم ٍد ازبٍبزش محمد زماش

 محمد احسان وجٍب األمٍه انصهساء ذوبً

  عمس فىشي محمد أمهسسً

  ًاءٖضص  ي ؤخض.:   الغافًي  ألٖا

  ًاءٖضص  ي ؤخض.:  امل تنٗي  ٖن التهوي  ألٖا

 يقرر ما يلي:
 النقُ  املتٗلق  تإلي  الب   ةناصا املتلـ ات، ارة ملضين  تاع صات  تةل إ ؤًٖاثد اترايغين ٖل  مقغع 

 .ب   ص ع  يخق  مكغ ٕ التدويلت  ة بٌٗ فهوس امليزاتي الضعاؾ   املهاصق  ٖل  ت

 
 توقي٘ كاتب املتلـ               توقي٘ عثسـ املتلـ                         

 عقيض فنا                         اؾ اٖي  اترغيغ      
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سسا  ض2021ا حثناـية يناير  منا بة اخححام أ غال الدورة  أجشر  يا موالي  صفتب ـر

للمجلس الجماعح ملدينة ثاروداندض أصالة غن نفس بض ونيا ة غن كافة أغ ال املجلس الجماعح 

ألثقدم إلا مقامكم الػالح  اهلل   صدـ مشاغر الوالل  ضةوموظفي وأغواب الجماغة و اكنة املدين

ومخال  والوفالض مػر قب غن ثجندنا الداـم ووملوفنا وراـكم للدفاع غن الو دة الترا ية و يادة 

 اململكة املغر ية الشريفة.

 فظكم هللا يا موالي  ما  فظ    ال كر ال كيمض وأملر غينكم  ولح غهدكم املسبو  موالي 

أ رثكم الػلوية الشريفة و ػبكم أفراد و د أزركم اشقيقكم السػيد املولا ر يد و باقح  ال سنض

 الولحض إن   ػم املولا و ػم النصقر.

 والسالم غما املقام الػالح  اهلل ور مح  جػالا و ركاث .

 0202ٌىاٌس  21حسز بتازوداوت  فً: 
 

 خديم ألاغحا  الشريفة

سس املجلس الجماعح لحاروداند  ـر

  ماغيل ال ريري إ

 

 


