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( 02.1يوليـوس  20هــ   341.رمكـــا   02الؿادر بتاريـــ   1.11.1.تهبيها ملهتكيات الظهير الػزيل رنم 

جتاـؼ اجملـظ اجماـاملد ملةينـر تارتدانـإ اـد ئنـار املتػلـو باجمااغـاتا ا 41.3..بتنكيذ الهانو  التنظيمـ  رنـم 

( ؾــبا ا 2:22.ا غلــا الطــاغر الػاغــزالا   .020 نــون ر 20الثالثــا  املنػهــةالا يــو   .020الــةترالا تضــتيناةير نــون ر 

بهاغر تجتااغات بجااغــر تارتدانـإ ات ـإ رةاضـر الطـية ر  مهزلـا  الناةـر يُت لـزة ظ اجملـظ اجماـاملد 

 . بيرتى التيجاني ناةة امللحهر تدارير الزابػر ا تالطادالا  غكا  اجملظ اجمااملدتب كور الطية  

   12...................................: العـــــدد المانوني الذي يتكون منه المجلس 

  12...................................:  عـــــدد األعضاء المزاوليـن مهامهـم 

 12......................................:  حــــــــاضــريـــــن عــــدد األعضاء ال 

 ُٚ٘ اٌغبدح :

 ٌالأؽذ ............................................... :ػزسذْٚ ّزغ١ج١ٓ ثػذد األػؼبء ا. 

        ( ٚاؽذ22ػؼٛ )............................................... :ػذد األػؼبء اٌّزغ١ج١ٓ ثؼزس. 

 :ٚ٘ٛ اٌغ١ذ

 

 

 :٘زٖ اٌغٍغخ ٚثظفخ اعزشبس٠خ وً ِٓ اٌغبدح وّب ؽؼش أشغبي      

 مةيز املؿاجح1:   نور الةين الورغد -

 الصفة اسم العضو الصفة العضو اسم الصفة اسم العضو
 مستشار جماعي دمحم احسان مستشارة جماعية سعاد ابلعيد النائب األول للرئيس دمحم أمهرسي

 مستشارة جماعية زينب الخياطي رة جماعيةمستشا نزهة ايت حبان النائب الثاني للرئيس عبد العالي الحوس

 مستشارة جماعية فضمة ازوران مستشار جماعي براهيم المدالوي النائب الثالث للرئيس شرف الدين اسمرو

 مستشارة جماعية كنزة عزمي مستشار جماعي. عبد المادر هرماس النائب الرابع للرئيس اسماعيل الحريري

 مستشارة جماعية اسماء لمجدر مستشارة جماعية. مينة فريسي رئيسالنائبة الخامسة لل فاتحة موفك
 مستشارة جماعية زهرة دنبي مستشارة جماعية الزهراء رحمون النائبة السادسة للرئيس عائشة تاغموت

 مستشار جماعي حامد جودي مستشار جماعي عبد الحك يسري كاتب المجلس رشيد فنان

 مستشار جماعي موالي هشام أشرف مستشارة جماعية د اريبسعا نائب كاتب المجلس هشام امزراو

   مستشارة جماعية فاطمة الزهراء خلوفي مستشار ماعي دمحم الحاتمي 
   مستشار جماعي دمحم جبري مستشار جماعي. رشيد وحيد 

   مستشار جماعي عبد الجليل ايت الجران مستشار جماعي. شكيب اريج

 الصفة اسم العضو

 رئيس المجلس الجماعي عبد اللطيف وهبي

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية
 جهة سوس ماسة
 إلليم تارودانت

 انتتارود جماعة
 
 

 ِؾؼش ِذاٚالد اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ربسٚدأذ

 2021االعزضٕبئ١خ ٔٛٔجش  حذٚساٌؽبس افٟ 

 2021ٔٛٔجش   09اٌضالصبء ثزبس٠خ: إٌّؼمذح  اٌفش٠ذحاٌغٍغخ 

 

 2021:اعزضٕبئ١خدٚسح 

 اٌفش٠ذحاٌغٍغخ  :ػ١ٍٕخعٍغخ          
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 رة ظ نطم الػإت   تدارير ت املالير ت الهانونير:   ر اجحب ر املهلر -

 :رة ظ مؿلحر ينػهر تجتااغير تالثهاقير ت الزياقير1   غبة املنػم املنانـي -

 املةاخيل1:غطيؼ     غبة الطال  الزاضا   -

ٍات    ا اة الػاقور   -  .:رة ظ مؿلحر الػإت  تدارير ت الهانونير ت املاتل

 .:رة ظ مؿلحر الػزنر إلادارير    غبة هللا اجحازي   -

 .:رة ظ مؿلحر املالير ت الؿكهات ت الػإت  التهنير    ضػية ابورى  -

 .:رة ظ مٌتر النكهات    ادريظ ترسين  -

 .مٌتر النكهات :غن     مؿهكى  نو   -

 .:رة ظ مؿلحر خةمات الهزب    قإاد دغةاع  -

ا اقتـتي الطـية الـزة ظ  غـؿاُ الـةترالا تضـتيناةير نـون ر  تبػة التأية من تـوقز النؿـاب الهـانوني للتـةاُت

الطادالا  ناةة امللحهر تدارير الزابػر ت ت بالطية باغا مةينر تارتدانإ ت الطيةبالطادالا يغكا  مز با  .020

ًــا لهــم غيــة املولــة النبــوي الػــزيل تمتانيــا   نــز اجمااغــر ت املــو كي  ت اجمطــم إلاغالمــي اجحلــد تإلانليمــ  مبار

 .020نــون ر ناةير تيتضــمـن هللا عػــاأا    يبــارى اـد  غاــاُ اجملــظ1 بػــة جلـَ غــزف نهــو جــةُت  غاـاُ الــةترالا 

 ياا يلد: 

 بهاغر  ؾبا ا( 2.:22   الػاغزالاغلا الطاغر  .020نون ر  20الثالثا  : الكزيةالااجملطر

 تجتااغات بجااغر تارتدانإ1

 للمجلس.املخبقيت  الدراست واملصادقت على حشكيل اللجان الدائمت 1.

 هم.بو هوااملخبقيت الدراست واملصادقت على اهخخاب رؤساء اللجان الدائمت  01

 .2222الدراست واملصادقت على مشروع امليزاهيت برسم السنت املاليت  .3

 واملصادقت على مشروع الفائض الخقدًري. الدراست .4

حعيييين مم يييل اةجماعيييت و هائبييي  دييية اللجنيييت  دار يييت اللييي  جخيييواى بالايييا ظلبييياث القييييد دييية الليييوائ   هخخابييييت  .5

 العامت.

 حعيين مم ل اةجماعت دة اللجنت  دار ت الدائمت املحليت للمساعدة العبيت. .6

 ."عاث املحليت "املحافظت على البيئتجماعت جاروداهت دة مجموعت اةجما نخدبياهخخاب م .7

مشييييروع اجفاقيتةيييراقت مخعلقييييت ب هجيييياي مشييييروع ةماًيييت  يييية  و د بوهوهييييت ميييي   الدراسيييت واملصييييادقت علييييى .8

  خعار فيضاهاث الواد الواعر  ب قليم جاروداهت.

ت جفاقيت ةراقت بين جماعت جاروداهت ومجلس إقليم جاروداهت واملدًر حعدًل االدراست واملصادقت على  .9

 إلاقليميت لويارة الصحت بخاروداهت م  اجل اقخناء جلقي  داء السعر.

 الدراست واملصادقت على:  .02

 .ةداث مالاعت الخصفيتاملخعلق ب  وق إلغاء امل .  
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 .اقخناء بقعت  رضيت إلةداث مالاعت الخصفيتإلغاء املقرر املخعلق ب . ب

 ج إةداث موق  ملحعت الخصفيت بسعاح املدًنت.

 مخعلقت بترميم و ججهيز باب " و د بوهوهت" .مشروع اجفاقيت ةراقت  الدراست واملصادقت على .00

مي  اةجامعيت امللكييت لكيرة القيد  قصيد بنياء و ججهيييز و  عليى مشيروع اجفاقييت ةيراقتالدراسيت واملصيادقت  .02

 حعشيب ملعب لكرة القد .

اعيت جاروداهيت و إلغاء اجفاقيت ةراقت م   جيل جيدبير و حسييير ةافليت النقيل املدرحي   بوية البيورة بيين جم .03

 جمعيت "النصر" بوة البورة.

الدراسيييت واملصيييادقت عليييى مشيييروع اجفاقييييت ةيييراقت مييي   جيييل جيييدبير و حسييييير ةافليييت النقيييل املدرحييي   بوييية  .04

البورة بين جماعيت جاروداهيت وجمعييت "الغيلاع للعمياع  جخماعييت و ال قافييت و الر اضييت ومالايو  مييت" 

 .بوة البورة

حعيييدًل اجفاقييييت ةيييراقت بيييين جماعيييت جاروداهيييت و املجليييس  قلي ييي  للسيييياةت  الدراسيييت واملصيييادقت عليييى .05

 .بخاروداهت
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 رشى١ً اٌٍغبْ اٌذائّخ ٌٍّغٍظ اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ :األٌٚـٝإٌمطخ 

 اد مطتهل هذه النههر  غهى الطية الناةر يُت للزة ظ الٍلار للطية ر ا طا  1

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػار جااملدر ا طا 111111

الطــية الــزة ظ الطــية الهاةــة الطــادالا املطتػــارات تاملطتػــارت  اجحكــور الٌــزيم أــد قهــو نههــر نظــا  ن  ــر اجملــظ  

بـــذلَ تن ـــن بػـــة  توؾـــلنا باجمةتلـــر الشمنيـــر اج اؾـــر باللمـــا  غلاـــا    جمنـــر املاليـــر انػهـــةت تن ـــن لـــم نٌـــن نػلـــم 

ياطتػارين ا الهانو  ي ُو لنـا اجحكـور اـد جايـؼ اللمـن لـم نػلـم بونـإ انػهـاد جمنراملاليـر مـن يجـة  تي ـز  مـن 

رةاضر اجملظ تبػإ لنا اجمةتلر االشمنير اج اؽ بانػهاد اللمن من  راد اجحكـور قلي كـز تمـن لـم يزيـة قلـ  اجحـو ا 

 هذا يػت ر اضتازار لل زتنات تجاتس للهانو  1  زما  املطتػارت  من  و ي ُو لهم الهانو  

 ر  مهزلا 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الناةر يُت للزة ظ

 1.اد ئنار نظا  نههر االطية ر ج ري لهذه اجملطر الكزيةالا ليػلم اجمايـؼ  ننـا ملشمـو  باغهـا  تهزيـز املي انيـر نبـل 

انبــر تلطــلهات املػنيــر  ــُو التأغــير غلالهـــا الونــإ ا يطــاي ئجا نطــانا هــذه اجملطــر اأــا جلطـــتي  نــون ر لطــلها ت املز

ضوف نكهز اأا تجاتس آلاجاُ الهانونير لتهةيم املي انير للتأغير غلالها تهذا ل ظ اـد ؾـاجح املةينـر ا  الونـإ م ٌـو  

نون ر نطلم تهزيـز هـذه اجملطـر خؿوؾـا املاليـر  1.بل نون ر عطلم ن 1.باملذيزات تيذلَ يجاُ الهانوني مكبونر اد 

رؾــم التػــر غلينــا بالت اـــل ا اجملــظ جػــل هــذه اجملطـــر جلطــر قزيــةالا تلــذلَ مـــن  جــل املؿــلحر الػامــر 1 الـــنهو ا 

ت تــاا اأـــا مةارضـــر يتيـــرالا لـــذلَ جػلهــا اجملـــظ جلطـــر قزيـــةالا 1 ئجا ناتهـــل اأــا النههـــر يتأـــا ت ـــد الةراضـــر تاملؿـــادنر 

 ٌيل اللمن الةاةار املتبهير للاجلظ 1غلا عػ

 سهزالا دنب 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػارالا جااغير

اقــو الػاوميــر لــم نٌــن قــان  قياــا ي ـــ هــذه النههــر  تا ضــوف  غــزا غلــا عػــٌيل جمنتــي  جمنــر املاليــر تجمنــر املز

نتاـــا  تإلاضـــناد اأـــا هـــاتي  اللمنتـــي  تبالتـــاأد لـــم نكـــؼ الهلـــر اأـــا إلاضـــناد لبـــا د هـــاتي  اللمنتـــي  انـــ  لـــم يـــتم ئخبارنـــا با  

اللمــن ت ئجا تـــم ئغـــادالا جايـــؼ اللمـــن تقــتي تنتطـــاب اأـــا جايـــؼ اللمـــن ن ــن يكزيـــو منتايـــر للاػارقـــر نزيـــة    نٌـــو  

منا اـد اللمنتـي  يتأـا تالثانيـر متاثلي  اد جايؼ اللمن  نا ش ؿيا ا  ريـة تنتطـاب اأـا اللمـن الثالثـر تا يوجـة غكـو 

اقــــو الػاوميــــر تبالتــــاأد يكزيــــو لــــم نكــــؼ تنتطــــاب لهــــذه  املهاتـــي  ا  نــــا تــــوجف      يــــو  اــــد جمنــــر املاليــــر  ت جمنــــر املز

اللمـــن ئا ئجا قـــتي بـــاب تضـــناد اأـــا جايـــؼ اللمـــن هـــذه النههـــر يتأـــا ا النههـــر الثانيـــر اجملـــظ راضـــلنا تتوؾـــلنا منـــ  

دنيهـــر بالـــةغوالا تبالتـــاأد  0130د هـــذه الـــةترالا تضـــتيناةير توؾـــلإ  نـــا ش ؿـــيا يـــو  اجماػـــر اـــد الطـــاغر بـــةغوالا بانػهـــا

ًا  يجر ئغهاؤها  .3 مامنا الطبإ تي ة  ضاغر من  يا  الػال ثم ئغهاؤها يو  من  يا  الػاـل تهـو يـو   .3ضاغر 
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اضــــا  هــــو قــــتي تنتطــــاب جمايــــؼ اللمــــن  ننــــا تثنــــي  ملتاطــــا نهــــو  باغــــادالا نكــــظ امللــــتاظ الــــذي نــــةمناه اــــد الــــةترالا امل

اقو الػاومير 1  ننتطر اأا جايؼ اللمن باا قالهم جمنر املالير تجمنر املز

 ر  مهزلا 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الناةر يُت للزة ظ

ملطـر الطـالكر تـم مـزتر جمنتـي  جمنـر املاليـر تجمنـر بالاطبر لتطاُؤ يضتاجالا سهزالا جنب   ُو اللمن ياـا  ظـزتم اـد اج

اقـــــو الػاوميـــــر تاج ــــــةمات بنـــــا ا غلــــــا نلبـــــات تنتطــــــاب تالهـــــانو  التنظيمــــــ   تالهـــــانو  الــــــةاخلد ئجا  3..ت  4..املز

جمـــن جمنـــر الػـــإت  تجتااغيـــر تالثهاقيـــر تالزياقـــير ثـــم  4اللمنتـــي  تـــم املؿـــادنر غلـــالهم اـــد اجملطـــر الطـــابهر تبهـــي 

ًات تالطــيا ر بنــا ا غلــا نلبــات إلاخــوالا عطــلانا مجاوغــر مــن إلانتطــابات جمنــر ال تػايــر تدغــةاد ال ــراب ثــم جمنــر الػــز

نلبــــات  1منهــــا : تنتطــــاب اأــــا جمنــــر الػــــإت  تجتااغيــــر تالثهاقيــــر تالزياقــــير تالؿــــناغر التهليةيــــر عطــــلم اجملــــظ 

تضـتاجالا نشهـر ا غاتػـر عؿاونـإ ا هػـا  امـشرات  ا  للإلنتطاب نبل الػكوير نلر يضتاجالا قانار الشهزا  اج لـواد ا

تضتاج غبة الهادر هزماص ثـم توؾـلنا يـذلَ بانتطـاب نلبـات الػكـوير للمنـر التػايـر يضـتاج رغـية ت يـة ا يضـتاج 

رغـــية قنـــا  ا يضـــتاج غـــٌير  ريـــ  ا يضـــتاج  ضـــهزت غـــزف الـــذين ثـــم يضـــتاج غبـــة اجحـــو يطـــزي ثـــم نلبـــي   هاـــا جمنـــر 

ًات تهاـــا يضـــتاج ئ طـــا  ر ا يضـــتاج ايـــإ اجميـــرا  غبـــة اجمليـــل جحـــة ي  هـــذه  ـــد تنتطـــابات ال ـــ  التػــا ت  تالػـــز

ضاغر نبل ئنػهاد الةترالا ئجا ناز مباغزالا اأا التؿويإ  ـُو املؿـادنر غلـا  .3توؾلنا  ها اد يجاُ الهانونير ال    د 

 عػٌيل اللمن 1

 لػإت  تجتااغير تالثهاقير تالزياقير تالؿناغر التهليةير 1نبة  باللمنر يتأا : املٍلكر با

 ر ا طا 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػار جااملد

 جيز إلاخوالا تيخوات اد اجملظ بػة  توؾلنا بالنظـا  الـةاخلد اـد ؾـيؿت  النهاةيـر ت  ثنـا  ئنػهـاد الـةترالا تضـتيناةير 

اقـو  طابهر اج اؾر بتػـٌيل اللمـن تانت ـابال رؤضـاهها تنوا هـا تبالتـاأد  زماننـا مـن غكـوير جمنـر املاليـر تجمنـر املز

الػاوميـر تهـذا رباـا اـد نظزنـا ئنؿـا  ماـنود تمهؿـود تبالتــاأد قاننـا نـةغو تنهالـر بتـةارى يمـز تت ـحيي هـذا اج لــل 

 تقو الهواني  اجماري  ها الػال 1 

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػارالا جااغيرسهزالا دنب 1111111

تتاــر ملــا جــا  بتــةخل  تضــتاج ر ا طــا  ن ــن ماسلنــا متػــبتي  ب هنــا اــد تنتطــاب اأــا جايــؼ اللمــا  ا املػــٍل الــذي 

ــا  اــــد الــــةترالا املاقـــير  ــــُو غــــة  مزاضـــلر املطتػــــارين تتشتيــــةهم بالنظـــا  الــــةاخلد تتشتيــــةهم  بهلـــر تنتطــــاب ئأــــا ًـ

اقــو الػاوميــر ا يــذلَ تــم  اللمــا  لــم نــتاٌن مــن تنتطــاب اأــا هــذه اللمــا  بالتــاأد تــم ئنؿــاؤنا مــن جمن ــ  املاليــر تاملز

غهة اجتااع جمنر املاليـر اـد ئجتاـاغي  تن ـن ياطتػـارين رؾـم  ننـا لطـنا مـن  غكـا  جمنـر املاليـر تجـر غلـا اجملـظ 

ع جمنر املالير املنانػر من  هنا اجحكور اد تلـَ اللمنـر تجـر غلـا اجملـظ    ي  رنـا ئخبارنا ب رمجر تونيإ  ت اجتاا

لنـــا اجحـــو باجحكـــور تالنهـــاع ا اجملـــظ جاـــؼ جمنـــر املاليـــر تلـــم ي  رنـــا ن ـــن ياطتػـــارين قبتـــاأد هـــذا يأيـــة    مٌتـــر 

ةترالا املاقـــــير هـــــو اجملـــــظ غـــــاس  اـــــد ئنؿـــــا  مطتػـــــارين مـــــن  هـــــونهم تلهاـــــ ؼ بػـــــل املطتػـــــارين  1 ملتاطـــــنا اـــــد الـــــ



   0202االستثنائية نونبر محضر الدورة 

 

 

6 

ًانــإ ضــوا  متػاــةالا  ت ؾيــر متػاــةالا مــن خــالُ اجتاــاع جمنــر املاليــر تبــي  لنــا    جلــَ التػامــل  اضــتةراى يخهــا  ال ــ  

متػاـــة قبتـــاأد نهـــة  ملـــتاظ مـــزالا  خـــز  لزةاضـــر اجملـــظ  مهـــا عطـــتةرى تعػيـــة ئغـــزاى جايـــؼ املطتػـــارين تهبـــل جايـــؼ 

 . غزاى جايؼ مٌونات اجملظنلبات تنتطاب اأا جايؼ اللما  من  جل ئ

 ر  مهزلا 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الناةر يُت للزة ظ

الطــيةالا املطتػــارالا لــم يٌــن هنــاى ئنؿــا  اــد الــةترالا الطــابهر نانػــنا باضتكاقــر اجمانــر الهــانوني ثــم جانــر تنتطــاب 

نتطاب تالػكوير اأا اللما  لم يتوؾل اجملـظ بـأي نلـر مـن دقـؼ الهلـر  ت الػكوير اأا اللمن تنلنا تقؼ نلر ت 

تم التؿويإ غلالهم اد الةترالا الكاةتر تم التؿـويإ غلـا الزةاضـر للمنتـي  ثـم النيابـر ا لـم يٌـن هنـاى ئنؿـا  تا لهاـ ؼ 

ا  توؾــلنا باجاوغــر جمــ 4تا ضــو  النيــر تــم قــتي البــاب اأــا اخــز  جــل نكــظ الصــا   هــذه الــةترالا الٍــل يػلــم  نــ  متبهيــر 

مــــن الهلبـــــات ئجا يجـــــاُ الهانونيـــــر ئضــــوقإ ا الػـــــزتم الهانونيـــــر تـــــم ا  رامهـــــا لــــ ظ هنـــــاى ئنؿـــــا   ت لهاـــــ ؼ يمـــــور 

تاضحر الهانو  ي ٌانا   الهـانو  الـةاخلد تالهـانو  التنظيمـ  ( اـد جمنـر املاليـر تـم ئخبـار إلاخـوا  تتـم  كـور مـن لـم 

 يٌن منتطبا ئلالها 1

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػارالا جااغيرقكار استرا 1

ن ــن اــد اجحهيهــر ينــا نتاوــا بالــةخُو اأــا هــذه اللمــا  ن ــن نكــؼ ملــتاظ باغــادالا قــتي ال رغــيي اأــا جمنــر املاليــر تجمنــر 

ٍــي ينكــم ئلالهــا نــاص مــن جتي الت ؿـــ ا ن ــن نػــزف  مهــا جمــا  اضتػــاري اقــو الػاوميــر ل ر قهــو نتــةاُت قالهــا ًــل املز

النهام ال   جا   هـا املٌتـر هـذا لـزبي الونـإ خـالُ الـةترات ال ـ  تـم عطـايتها بجلطـر قزيـةالا  ُت مـزالا  ضـاؼ هـذا إلاضـم 

ًاملـر ا عػاـةتم ئنؿـاؤنا مـن اللمـا   جلطر قزيةالا هل هذه املةينر عطت و منا يو  تا ة اد املي انير ال   ت ٌم لطـنر 

  اللمــــا  ا ياٌــــن نبولــــ  ن ــــن مطتػــــارات تمطتػــــارين لــــةينا نكــــظ اجحهــــوم ال ــــ  لــــذ  غــــة  ئخبارنــــا بونــــإ تبزنــــام

 2.ي ـــــةد لنـــــا  3../ 4..اجمايـــــؼ ن ـــــن نزيـــــة    ننـــــانؼ تنػهـــــي ر ينـــــا نزيـــــة الونـــــإ لهـــــذه الـــــةترالا  ا الهـــــانو  الـــــةاخلد 

املي انيـر ضـوف نهـل  ضاغات قهو للةترالا ن ـن ًلنـا جانـا لٍـي ن ـة  املةينـر الهزيهـر ال ـ  تتػـاملو   هـا مػنـا تاضـحر

 غلالها قؿال بكؿل   ا نز  اأا  ي اتجاه ناز 1

 ر  مهزلا 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الناةر يُت للزة ظ

الطيةالا املطتػارالا ن ن ي  اد نههر اللما  تل ظ نههر املي انير ن ن ي  نت ةت غن اللما  تتنتطاب ئلالهم 

.ملي انير ضوف تأعي نههتها تننانػها باضتكاقر ا  

 ضػاد ارير 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػارالا جااغير

ـــا   ت  ًـ  ريــــة قهــــو     نــــُو  ننــــا ن ــــرر مــــا اي ــــرر مــــن غــــزتم ت هــــو الةياهزانيــــر تمــــن  هــــوم التطــــيير املػهلــــن ئداريــــا 

ن  ا غير اد    نػهي املػلومر قا  لم يتطوا ئغها  املػلومر غلـا ينـل دغـوالا املطتػـارين ضياضيا  ت تةبيريا  غتهة  

 0..ضــوا  نــزاهم مــإهلي   ت ؾيــر مــإهلي  اــد    يكــيل نياــر مكــاقر اــد ئنــار التػــاتر تاجحــوار قياــا تــنـ غليــ  املــادالا 

ٍامــــر تالتــــةبير اجميــــة مــــن الةضــــتور ئ  ينــــا نت ــــةت بانهــــو املن 4.مــــن الهــــانو  التنظيمــــ  تيــــذلَ الكؿــــل  كػــــر تاجح

بالاطـبر جملــظ جةيـة  غتهــة  نـ  ا يجــر    نكـؼ  نكطــنا اـد منهــو الـةقاع غلــا مطـألر  ــد ؾيـر مهبولــر  ريـة     نــُو 
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ًاقـــر مٌونـــات اجملــــظ اـــد هـــذه اللمنــــر تبالتـــاأد   ـــمل  يكــــا مـــونكي مـــن هــــذه  ــا  هنــــاى   عػاـــة اـــد    ا ي كــــز  ًـ  نـــ  

ًانـإ هنـاى رؾبــر تنيـر  طـنر 1 مـا الػيــر اـد تأجيـل بػـل يغـيا  مــن  جـل    ن ـ ح الوقـؼ ا مــا  يغـيا  ت نالـر ئ  

 الػير اد    نأخة ًل الونإ اد دراضر  غيا  يابو  غلالها مؿير ضاينر 1

 ين الا غشمي111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػارالا جااغير

ير    ئنػهـاد الـةترالا مـؼ املولـة النبـوي نـزال امػـٌالا تالتاطـنا    ا يٌـزر املوقـوع  اد اخز مةاخلر أد اد اجملطـر املاقـ

ضـاغر تكاديـا لهـذه  .3لنتكاجئ مزالا  خز  اأا اجماػر مطا ا م ا تم نزار ئنػهاد هذه الةترالا يو  اجماػر غلينا بـا  را  

لـذي ي ولـ  الهـانو  رؾـم  ننـا لطـنا  غكـا  املطاةل ًلها ترب ا للونـإ تدغاـاا ملبـة  التػـاريير تالةياهزانيـر تاجحـو ا

اد جمنر املالير لٌن   و من  هوننا اجحكور اد اجتااع اللمنر ئن   و تلـ ظ تككـيال نزيـة    نػـزف إلاخـوالا آلاخـزت  

 . الذين  كزتا اد اجتااع اللمنر بأي نزيهر تاإ دغولهم

 1111111111الناةر يُت للزة ظر  مهزلا 11111111111111111111111111111111111111111111111111

 ضوف ناتهل اأا التؿويإ  ت إلانتطاب اأا جمنر الػإت  تجتااغير تالثهاقير تالزياقير 1

 ر اجحاتم 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػار جااملد

اجموهز ن ـن ننـانؼ  نـا املػارقـر يجـر    تٌـو  بالاطبر لتةخلد اد مطألر اللما  ا ظإ    النهاع ا يؿر  ُو 

مطتػار اياٌن ئنؿا  ناص مـن اللمـا  هـذه النههـر تتأـا  جمنـر  .4لها املػارير هذا  و ي ول  الهانو  للمايؼ ُ 

املاالير يجر    يٌو   ها ناص لهـم الهـةرالا تالٌكـا الا الػلايـر لٍـي يـتم التهزيـز  نـا   ـمل  نـا املػارقـر ا يجـر    ت ـز  

من هذا اجحو نػزف  نا الطية ا طـا  يػاـل اـد املاليـر ًـا  يجـر  كـوره تيـذلَ تضـتاج ج ـري يضـمل  نـ   يكـا ًـا  

يجـــر     يٌـــو  ئجا اضـــتازنا اـــد هـــذا  ـــُو اجحطـــابات الكـــيهر ا ياٌـــن    نطـــتاز ئجا ينـــا نزيـــة مؿـــلحر املةينـــر غلينـــا 

ر نت ــــةت غلــــا اللمــــا  اــــد الهــــانو  الــــةاخلد تالهــــانو  بهــــُو اجحهيهــــر هــــذه النههــــر يتأــــا ا بالاطــــبر للنههــــر الثانيــــ

ي ـــةد    جمنـــر الػـــإت  املاليـــر مهاـــر1 الهـــانو  يػهينـــا    تٌـــو  هنـــاى جمنـــر ت يكيـــر تتٍلـــل  01التنظيمـــ  اـــد املـــادالا 

ًانو يكٌزت  بانهو  كظ  هوم املوانني  ت ااير املاُ الػا   نـا  ن ـرال    تٌـو  هنـاى جمنـر ت يكيـر  .4اهإا   ئ  

لــل بــالتتبؼ ا تــةبير املــاُ الػــا  ثــم تهــة  هــذه اللمنــر تهزيــز يبــي   يــن تؿــزف يمــواُ  يتلويــر للااليــر ( كــظ املــاُ تتٍ

الػــا  ت طــن تــةبيره تالتهزيــز قيــ  بؿــكر غلايــر  ن ــرال عػيــي  جمنــر قالهــا املػارقــر تيؾلبيــر ت ن ــرال    تٌــو  الزةاضــر 

 للاػارقر ثم عػهينا تهزيز غهزي دتري 1

 هادر هزماص111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػار جااملدغبة ال

بالاطـبر أــد عػــٌيل جمنــر ئقــاقير  ر     غاــل اجمااغــر يطــتاز باـا هــو نــانوني عػــٌيل جمنــر  خــز  تجةيــةالا هــو خــارا 

ًــا  قــالهم خلــل ي ــ ح تمــا ضــوف تهــو  بــ  جمنــر خــ ًــاقيي  ئ   ارا الهــانو  ضــوف تهــو  بــ  الهــانو  اللمــن املوجــودين 

 جمنر اد نهام الهانو  1
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 ر اجحاتم 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػار جااملد

االطــية املطتػــار يت ـــةت غــن اللمنــر الهانونيـــر ا هــذه اللمنـــر إلاقــاقير  يكــا ضـــوف تٌــو  نانونيــر تن ـــن لــم نهلـــر 

هنا يبي  منهو إلانؿا  ا  قهم الػهلير اد هـذا اجملـظ اجحـو تالهـانو  يػهينـا  اايـر املـاُ  شا   ؾير نانوني  تا ثانيا

اقهـات جحاايـر املـاُ الػـا   نـا  ت ـةت غـن  اقو بيانا يجر    تٌـو  هنـاى تو الػا  تدجا لم يٌن اد الهانو  غلينا بالتو

ةت لها هــااد اليــو  الــذي ينــإ موجــودا اــد اجملــظ غــتن ر اأــا يمــا ا باملطــبر للمنــر املاليــر ال ــ   نــا غكــو قالهــا غهــ 04

 تنليم  ت نا من تؾلبير  ل ظ هذا  يل تضو  التةبير تيتم التؿويإ قالها دت  ئخبارنا 1

 ر  مهزلا 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الناةر يُت للزة ظ

ــا  بـــاب تنتطـــاب  ريـــة     غـــزا غلـــا تـــةخل تضـــتاجالا ضـــػاد هـــ ًـ ذا الصـــا   نـــة تةارضـــناه اـــد الـــةترالا الكاةتـــر تنانػـــناه ت

مكتوال ئنتطبو ئخوا  من املػارقر تنة ا  رموا يجاُ الهانونير تنلنا اد الةترالا  نا هذا تنتطـاب ًـا  نبـل الـةترالا ب 

ــي يٌـــو  اجحـــو لإلخـــوا  املػـــارير قـــالهم ت  4ضـــاغر إلاخـــوا  نـــالو ا تتـــم تأجيـــل اللمـــا   .3 ٍـ ينانػـــو بٍـــل  زيـــر ثـــم جـــا  ل

ل إلاخوا  غلا غلـم  نـا  ضـاغر نبـل الـةترالا هـو يجـاُ الهـانوني لإلنتطـاب تمـؼ جلـَ لـم نتوؾـل  .3ئغةاد هذه الةترالا ًت

بــأي نلــر ييــل ضــوف يٌــو  هــذا تنتطــاب ت نــإ لــم تكــؼ الهلــر اج ــاؽ بــَ   لــةينا نلــر يضــتاج ا طــا  اــد جمنــر 

ًات تالطــيا ر تنلــر الطــية غبــة  اجمليــل اــد نكــظ اللمنــر ئجا مــا اجحــل ا الهــانو  ي ٌانــا هنــاى نــانو  تنظيمــ  الػــزا

ي ٌانـــا تا ياٌـــن اج ـــزتا غليـــ  تلـــةينا نـــانو  داخلـــد تن ـــن مـــن ؾـــوتنا غليـــ  قيـــ  يجـــاُ الهانونيـــر تالهزيهـــر قاـــاجا 

ًــا  تنؿــا  تالتهاــ ؼ اــد هــذه الــةترالا ن ــن غلــا غلــم مــن الــةترالا الكاةتــر  ننــا ضــوف نؿــوت غلــا اللمــن  نهــُو ئجا انــ  

املتبهير اد هذه الةترالا غلينا ا  نٌونو منههيي   ي غكـو لـ  اجحـو بالـةخُو اأـا  ي جمنـر لـو  ننـا لـم نػـي  جمنـر املاليـر 

 اد الةترالا الكاةتر ينا لم نتاٌن من ئغةاد املي انير ئجا ملاجا نزجؼ اأا النهاع الذي مز اد الةترالا تتم املؿادنر غلي  1

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػار جااملدمواي هػا   غزف1

تـــةخلد اـــد نكـــظ الطـــيام قياـــا ي ــــ ئنتطـــاب اللمـــا    ـــيلٌم غلـــا  ُت خهـــاب لـــزة ظ اجملـــظ البلـــةي الطـــية غبـــة 

ت كا ــا  اللهيــل تهبــ  اــد  ُت جلطــر تٍلــم غلــا مطــألر التػــاريير تالةياهزانيــر داخــل غاــل اجملــظ ئجا مــن املنهــو

غلا هذه الزتال ترتال الهانو  املػارقـر يجـر ئغـزايها اـد جايـؼ الهـزارات ملـاجا   كا ـا غلـا الةياهزانيـر تالػـكاقير 

ن ــــن ا نهــــُو  ننــــا نػــــَ اــــد اجملــــظ اجماــــاملد تلٌــــن تٌــــو  بػــــل يخهــــا  تبػــــل التجــــاتسات تاملػارقــــر تٌــــو  هنــــا 

ــي تٌـــو  املزتنـــر اـــد  زيؿـــر غلـــا يمـــور ال ـــ  نـــة تتجـــاتس1 بالاطـــبر لوقـــؼ نلبـــ ٍـ ات تنتطـــاب اأـــا اللمـــا  نكـــظ اج هـــأ ل

يالمـي ضـهوا  ت خهـأ نكـظ اج هـأ تنكـظ الطـهو توؾـلنا بـةغوالا هـذه الـةترالا الكزيـةالا تدغـوالا الـةترالا الكاةتـر تضـتيناةير 

ا غنـــةما تؾـــلتو  الـــةغوالا اـــد من أـــد ناـــإ بـــالتونيؼ غلـــ 2.:21داةاـــا يـــو  اجماػـــر اـــد اخـــز مـــزالا يـــو  اجماػـــر مـــؼ الطـــاغر 

 2.:21غلـــا الطـــاغر  ../21اجحكـــز بالتوؾـــل بالـــةغوالا الطـــية الـــزة ظ غليـــ     يهلـــؼ غلـــا اجحكـــز توؾـــلإ  هـــا يـــو  

ًــا  يــو  غيــة تنوــ  تيــو  إلاثنــي  لــم يٌــن لــةينا الونــإ  2.:21دنــاةو ييــل  توؾــل بــةغوالا غلــا الطــاغر  يوضــم الطــبإ 

بـ  لٍـي تٌـو  مزتنـر اـد النهـاع هنـاى خهـأ مطـألر ضـاغر مـن هنـا يبـي   نـ  ًـا  خهـأ تغلـا املٌتـر    يػ ـرف  .3جهبإ 

ثانيــر  غــٌز الطــية املطتػــار البنــوني غلــا ؾــزا ت  تغلــا هاــ  ن ــن ماثلــي  للطــاينر تللاةينــر رتال الهــانو  يجــر    
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تٌـو  دياهزانيــر تعػـاريير تتٌــو  الػــكاقير بيانـا تياــا نـاُ املز ــو  اجحطــن الثـاني ر اــ  هللا ئجا لـم لــةيَ مػارقــر 

 ت لهها 1 قػليَ   

ًاتر اجملظ  رغية قنا 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ًــا  انــ  اــد اجحهيهــر لــم  رد    تــتم الػــودالا اأــا هــذا النهــاع  اــد الــةترالا الطــابهر  خــذ منــا الونــإ الٌثيــر جــةا تاــد تخير

اـد  قـو الب ـإ غـن  ـل الـذي ياٌـن     اأا هذه الـةترالاجيل اللمن التؿويإ غلا  ل اتكو غلي  اجمايؼ ا اجحل هو تأ

يلت ــــو بــــ  تخــــوا  باملػارقــــر تاملطتػــــارين ت بــــا د اللمــــا  املتبهيــــر ا الــــةترالا ال ــــ  تــــم قالهــــا منانػــــر النظــــا  الــــةاخلد 

ؾــادننا قالهـــا غلـــا النظـــا  الــةاخلد تاـــد غـــزف اجمـــالظ الطــابهر باجـــزد  ننـــا نؿـــادم غلــا النظـــا  الـــةاخلد قهـــو يؿـــبي 

ي املكػـُو  خـةا بػـي  تغتبـار التػـةيالت ال ـ  نز ـإ 1 الـذي يهلبـ  تخـوا  هـو الؿـا  الـةترالا املاقـير نانونيـا ؾيــر ضـار 

ٍانيـــر تقـــاقر ت بػـــة الؿـــا  املهـــزر يُت تالتـــاني لالنتطـــاب تنػيـــة مهـــزرات جةيـــةالا  ماٌـــنا ياـــا ايوجـــة اـــد الهـــانو  ام

ر للاجلظ ن ن نزية    يٌو  اجماُ مكتـوال تالتػـاتر مكتـوال تانـا جمن تهذا قي  نوع من الػبإ بالاطب 1اج اؾر ب 

 تكــو مــؼ الطــية البنــوني    تٌــو  جمــا  ت يكيــر  ت مإنتــر ماٌــن    عػــتؿل  مــا الؿــا  املهــزر قهــذا قيــ  نــوع مــن الػبــإ 

 تؾير مطبوم ت نا  ت كظ غلي 1

 111111مطتػارالا جااغير ضاا  لهجةر111111111111111111111111111111111111111111111111111111

بالاطــبر أــد النهاغــات ال ــ   تــارثو  مــن خــالُ مــةاخالت إلاخــوالا ًلهــم  ننــا نهــُو    الهــانو  يإنزنــا تالهــانو  هــو الــذي 

ي ٌانــا تا ياٌـــن اج ـــزتا غـــن الهـــانو  اجا    الهـــانو  يكـــان أـــد  ــو اجحكـــور اـــد جمنـــر املاليـــر ت نـــانؼ قالهـــا تدغهـــا  

ٍـــاري قٌيـــل  نـــ  لـــم يـــتم ئخبا رنـــا  ت ئضـــتةغاؤنا للحكـــور اـــد اللمنـــر تيـــتم تبـــادُ يرا    غـــوف نـــأعي اأـــا هنـــا تننانػـــو  ق

ضـــاغات ننـــانؼ اـــد جمنـــر املاليـــر تنـــأعي اأـــا هنـــا متكهـــي  غلـــا جلـــَ املػـــزتع  مػـــزتع املي انيـــر( قلاـــاجا يـــتم  4املاليـــر اـــد 

لػلـم    لـ  تجزبـر تخ ـرالا تيـتم ئنؿـاؤنا ئنؿاؤنا   ياا ناُ الطية املطتػار اجحاتم  قٌيـل يـتم ئنؿـاؤه هـو يُت مـؼ ا

 ن ن اد املػارقر تهذا ا يإنزه الهانو  

 ر اجحاتم 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػار جااملد

 هـا  ياٌـن للاجلـظ    ي ـةت غنـة تنتكـا  جمـا  مإنتـر تنـام 00ارية قهـو     تضـح لطـية املطتػـار جـا  اـد املـادالا 

دارضــر نكـــايا مػينـــر ا ؾـــزف املـــاُ الػـــا  مـــن الهكـــايا املهاـــر تالكـــزترير ال ـــ  يجـــر اجحـــزؽ غلالهـــا ا مـــاُ الةتلـــر هـــو 

لأليتــا  لألرامــل تمــاُ جتي ت تياجــات اج اؾــر تاملطــاين اتن ــن  يكــا اننــا  يكــا نــةقؼ الكــزيبر ؾــزف هــذه يمــواُ 

تفــــ  اللمنــــر بــــاداع تهزيزهــــا لــــة  الــــزة ظ نؿــــة غزقــــ  غلــــا يجــــر    يتبــــؼ بهزيهــــر غلايــــر تيتبػــــ  تختؿاؾــــيي  تتا

اغهز ( الطية املطتػار ئ  يبـةت لـَ    هـذا الصـا   لـ ظ نـانوني ا  4اجملظ للتةاُت هنا يبي   ن  يلش  تهزيز  تهزيز ًل 

اقو الهانو  ي ٌم تيكؿل 1 اقو تدجا لم يتم التو  قالهانو  ي ٌم بيانا 1يجر التو
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 1111111111111111111111111111111111111111111111مطتػارالا جااغيرسهزالا جنب 11111111111111

قياا ي ـ ئغزاى جايؼ الكزتم جايؼ املطتػارين اد اللما  ياا  غار تخوا  لم يتم ئخبارنـا باجتاـاع جمنـر املاليـر 

الهــا مــن داخــل يؾلبيــر اــد املي انيــر  نــا  يــد الطــية املطتػــار البنــوني غلــا ًلاــر اجحــو ال ــ  تككــل  هــا  تاوــا    يــةاقؼ غل

اننـــــا ن ـــــن هـــــذه  ـــــد الٍلاـــــر ال ـــــ  نهولهـــــا ا ن ـــــن نزيـــــة    نػـــــاريو اـــــد التـــــةبير الػـــــا  بنـــــا ا غلـــــا الهـــــوانيي  املنظاـــــر لـــــ  

الذي ي ٌانا تبنا ا غلا الهانو  الةاخلد قٌيـل باٌتـر اجملـظ الـذي لـم  3..ت 4..ياطتػارين بنا ا غلا الهانو  

منـــــر املاليـــــر  نـــــ  ينــــــُ  امله ـــــرال اج ـــــاؽ بالطـــــية املطتػـــــار الـــــذي هـــــو عػـــــٌيل جمــــــا  يػـــــزينا  ت ي كـــــزنا اـــــد اجتاـــــاع ج

موقـــوغير  ت مإنتـــر ال ـــ  يـــنـ غلالهـــا الهـــانو  مـــن  جـــل اتبـــاع تـــةبير الػـــأ  الػـــا  غـــن نـــزب يبـــةت أـــد اجملـــظ لـــم يهبـــل 

( اـد ئنـار متابػـر املػـاريؼ  إلاغزاى تالتػاتر قٌيل ضوف يهبل    يػزيَ اد التةبير تالتطـيير تتـةبير املي انيـر تتن يلهـا

ن ـن امطـنا إلانؿــا  تدجا لـم يٌـن ئنؿــا  غلـا اجملـظ    ي ــرر لنـا ملــاجا لـم يطـتةغنا اــد اجتاـاع جمنـر املاليــر   ملـاجا لــم 

ًا  هناى نانو  يانػنا من اجحكور قلي  رنا ب  1  يبػإ لنا بزمجر جمنر املالير  ئ  

 11111111111111111111111111111مطتػارالا جااغيرين الا غشمي1111111111111111111111111111111

 ؾلبيـــر تمػارقــر مـــن الػيــر    ننـــانؼ هــذه املطـــاةل ن ــن ًلنـــا مطــإتلي  غـــن تــةبير الػـــأ   .4ن ــن ًلنـــا مطتػــارين 

الػــا  يكزيــو مــا م لنــا مــن تغــزاب ن ــن هنــا ا تدارالا عػاــل بــااترام تلــ ظ بالهــاتل بــالورم الزضــم  تلــ ظ الهــاتل 1 

نؿــا  ماــنود ن ــن لــم نكـيؼ  ي تنــإ  غــزنا اأــا هــذه املطــألر مــن نبـل تتــم ئغــادالا نكــظ املطــألر هــذا ئجا ضــبو نػـم ئنــ  ئ

ًأشــ اؽ ن ــن  ت ؾـزار تتزؾــة  ت نــا ملنانػــر  مـور مهاــر ت تــاا اأــا ات ـاد نــزارات مهاــر قــن ن ا نت ـةت غلــا  نكطــنا 

دترالا ضـوف نـأعي تنهـُو  نـ  يـتم ئخبارنـا اـد اخـز  نت ةت غلا الطاينر تييل نزية تةبير الػأ  الػا   هذه الهزيهـر قٍـل

 دنيهر ا يػهل    نطتاز اد اجحةيإ غن نكظ الصا   ن ن ا نكيؼ الونإ تغٌزا1

 ر ا طا 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػار جااملد

تهبــ  بػــة ئنت ابــ  رة طــا غلــا هــذه اجمااغــر نــاُ  اــد ئنــار هــذا النهــاع  ريــة     جيــز    الطــية الــزة ظ غبــة اللهيــل

ًانإ هناى ارادالا قػلير مـن الزةاضـر بـأ  لـن يٌـو  هنـاى ئبػـاد  ت ئنؿـا  اي نـزف  بأنو  ضوف  غتؿل مؼ اجمايؼ ئجا 

ــا  تنػــــية  هــــذا التؿــــزيي تاــــد نكــــظ إلانــــار تنكــــظ الطــــيام تنكــــظ التوجــــ  نػــــية بتــــةخل تضــــتاج ر البنــــوني الــــذي  ًـ

ٍامـــر تالتـــةبير املػهلـــن تاجميـــة يال ـــظ ي   نـــ  هنـــاى يـــذهر اـــد نكـــ  0ظ الطـــيام التـــةخل اج ـــاؽ بـــ  جـــا  اـــد ئنـــار اجح

توجهـــات توجـــ  منكـــتي يتهلـــر تـــةبير  ـــةاعي مػهلـــن نـــاجؼ تاضـــح ت  ـــن    نتاةجـــ  يتيـــرالا تهنـــاى توجـــ  اخـــز هـــو توجـــ  

هز اـد الؿـورالا  اليـا تهنـا نزيـة    م اقظ الـذي يتهلـر تـةبير يالضـيٍي تهليـةي نتاةجـ  جـة م ـةتدالا هـذا هـو الـذي يكـ

هنــاى اللمــا  الةاةاــر تاللمــا   00 غــير اأــا مطــألر اللمــا  املوقــوغاتير ال ــ   غــار الالهــا الطــية البنــوني نبهــا للاــادالا 

املوقوغاتير املإنتر ا املوقوغاتير تأعي اد ئنار موقوع مػي  تهو  بتوجي  تتهويم املـاُ الػـا  تييـل يؿـزف تهـويم 

ٍــي نطــتاز اأــا يمــا  تنزيــة التنايــر مــن يزيــة    ي ــة  املؿــلحر الػامــر تمؿــلحر الطــاينر إلاغوجاجــات ت  تخــتالات ل

غليــ     يــز  توجــ  الوقــوال تالػــكاقير ت ي ئجــزا  غليــ     يٌــو  اــد ئنــار الػــكاقير يٌكــي مــن الؿاــوف يجــر ئغــادالا 

يزيـة    يػاـل ضـوف يػـارى اـد التوجـ  تمـن ا النظز اد توج  البلةيـر تهنـا يظهـز مـن يزيـة املؿـلحر تمـن ا يزيـةها مـن 



   0202االستثنائية نونبر محضر الدورة 

 

 

11 

اقـــو ئ  انػهـــةت  يزيـــة ضـــوف عػـــزف  هيهتـــ  1 الطـــية الـــزة ظ ن ـــن لـــم نػلـــم بتـــاري  انػهـــاد جمنـــر املاليـــر تا جمنـــر املو

 بةاير اج ةمر الكػلير  د الؿزا ر 1

 ااملدر ج ري111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مطتػار ج

مطتػـــار لـــ ظ تؾلبيـــر مطتػـــارين مـــن الةرجـــر تتأـــا تاملػارقـــر مطتػـــارين مـــن  .4يجـــر    نكهـــم مطـــألر  ننـــا ن ـــن 

الةرجـــر الثانيـــر ًلنـــا ناثـــل الطـــاينر الهــــانو  قهـــو يػهـــي يضـــاا  111 يؾـــل  ننــــا ًلنـــا مطتػـــارين لنـــا نكـــظ اجحهــــوم 

يومـا  02يتم تقؼ جةُت يغااُ يـتم ئخبـار الطـية الػامـل ب تنكظ الواجبات هذه مطألر  تأا املطألر الثانير غنةما 

يومـا مـن انػهـاد الـةترالا ا  02يوما ئجا ملاجا ا يتم ئخبارنا نبـل  02نبل ئجا  نتم غلا غلم    الةترالا ضوف تنػهة ئجا نبل 

ا باانتطـــاب اأـــا مطـــألر  خـــز  ن ـــن لطـــنا قـــة تنتطـــاب اأـــا اللمـــا  نهـــُو ئنـــ  خهـــأ اـــد املـــزالا تتأـــا  نـــ  لـــم يـــتم اخبارنـــ

ٍاتــــر هــــذا لــــ ظ بالػبــــإ  اللمــــا  ئجا مــــا املــــانؼ اــــد دترالا مهبلــــر انــــا هــــإا  تخــــوا  يــــتم ئقــــاقتهم اأــــا اللمــــا  ا الطــــية ال

ــــي تتهـــــور يلشمنـــــا  ٍـ امطـــــألر اخـــــز  مهاربـــــر هـــــذا اجملـــــظ نزيـــــةها    تتهـــــور غلينـــــا بااضـــــتكادالا مـــــن يخهـــــا  الطـــــابهر تل

 ي تاملاأد غلي     يتهور تيت طن لٍي ا نهؼ اد يخها  الطابهر 1النجاغر اد يدا  ا التةبير تدار 

 ر  مهزلا 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الناةر يُت للزة ظ

  يــا  ي ــة 2.بالاطــبر لهــذه الــةترالا  ــد دترالا اضــتيناةير بهلــر مــن الطــية الػامــل لنــا اجحــو مــن بػــة التوؾــل بااغــػار 

يومـا هـذه دترالا اضـتيناةير تـم ئبـالؽ الطـادالا  02ايـا  تلـ ظ  2. نصاا لت ةية موغـة ئنػهادهـا تهـذا مـا ا  رمنـاه هنـا لنـا 

ضــــاغر نبــــل انػهــــاد الــــةترالا عطــــليم الوتــــاةو اج ؿؿــــر  00 يــــا  هــــذه دترالا اضــــتيناةير  2. يــــا  تلــــ ظ  4املطتػــــارين ب 

  3..ت 4..نجتهة اـد شـا   خـارا الهـانو  تخـارا الهـانو  التنظيمـ  بةراضر النهام اأا إلاخوالا املطتػارين تا ياٌن    

جمـا  اأـا الـةترالا 1ييـل  نوـ  ؾـوتإ غلـا  4ثم نػود اأا اللما  ن ن نت ةت غـن نههـر ؾـادننا غلالهـا با جاـاع بتأجيـل 

ًا  هذا التأجيل ليٌو  باب تنتطاب مكتوال تاد تخير  نُو  ن  تم إلانؿا  هذا الصا   نان ػـناه اـد الـةترالا التأجيل ت

ـا  جلـَ با جاـاع ملـاجا نإجلهــا   نأجلهـا مـن  جـل    ننتطـر الالهــا هنـاى الكزؾـر ت  اأـا تنتطـاب تا توجــة  الكاةتـر ًت

نلبات ت ضاؼ    هناى تنؿا  ا  ين املنهـو هنـا     مـز اللمـا  ن ـن نـة  طـانا قيـ  با جاـاع تنلنـا نأجلـ  اأـا اليـو  

نلبــــات مكــــاقر اأــــا الهلبــــات تخــــزين قهــــو ئجا نتجــــاتس هــــذه يمــــور تناــــز اأــــا  4الا تجــــةنا ا اليــــو  الهلبــــات ؾيــــر موجــــود

 جما  1 4النههر املتػلهر باملؿادنر غلا 

اقو تم التؿويإ غلالها اد الةترالا الكاةتر تا ياٌن الزجوع الالها1  بالاطبر للمنر املالير تاملز

 –غاتػــــر عؿاونــــإ  –ايــــإ  يــــا  نشهــــر  –هــــزا  اج لــــواد يضــــاا  ال ــــ  تقــــػإ نلــــر إلانتطــــاب : يضــــتاجالا قاناــــر الش 

 يضتاج غبة الهادر هزماص  –يضتاج هػا  امشرات  

 لإلنتطاب اأا اللمنر املٍلكر بالػإت  تجتااغير تالثهاقير تالزياقير تالؿناغر التهليةير 1
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 طتػار جااملدر اجحاتم 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111م

 رية      يلٌم غلا يتاب ينإ نة نانػت  مـؼ يضـتاجالا  ريـر يهـُو  ننـا مجاوغـر تلنـا مػـٍل غـوف    نكـؼ املػـٍل 

شــ ـ بــ  يضــظ  .4اــد اجماوغــر نكــؼ اجماوغــر اــد املػــٍل ثــم نزهنهــا غلينــا    نػــزف  مــم اجملــظ ا اجملــظ بــ  

شـــ ـ املػـــٍل غلينـــا ادخالـــ  اأـــا املنظومـــر تا يجـــر  .4نـــا  ـــد الةياهزانيـــر يوجـــة قيـــ  املػارقـــر تيؾلبيـــر منظومت

اقو بيانا 1 ًأؾلبير ت نتم ياػارقر يجر    نجة التو  ادخاُ املنظومر اأا املػٍل لٍي يتم  ل  ن ن 

 ر  مهزلا 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الناةر يُت للزة ظ

 تػلهر باانتطاب للمنتي  :ناز اأا الهلبات امل  

 1 بالػإت  تجتااغير تالثهاقير تالزياقير تالؿناغر التهليةير1 اللمنر املٍلكر 

 11اللمنر املٍلكر بالتػاير تدغةاد ال راب تالب ار 

  بالاطبر للطادالا يغكا  املطتػارين الذين تهةموا بهلبهم لالنتطاب للمنر املٍلكر

 تالزياقير تالؿناغر التهليةير بالػإت  تجتااغير تالثهاقير

 قهم:

 قانار  الشهزا  خلواد – 

 ايإ  با     نشهر 

  غاتػر تاؾاوت ا– 

 هػا  امشرات 

  غبة الهادر هزماص 

  ما بالاطبر للطادالا يغكا  املطتػارين الذين تهةموا بهلبهم لالنتطاب للمنر املٍلكر 

 بالتػاير تدغةاد ال راب تالب ار  قهم:

 1رغية ت ية 

  اري  1غٌير 

 1 رغية قنا 

  غزف الةين اضهارت 

 1غبة اجحو يطزي 
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  ما بالاطبر للطادالا يغكا  املطتػارين الذين تهةموا بهلبهم لالنتطاب للمنر 

ًات  ت الطيا ر املٍلكر بالتػات  ت الػزا

 قهم:

 1 ر ا طا 

  غبة اجمليل ايإ اجمزا 

 7 ت  5انو  يـنـ غلـا ات تتػـٍل اللمنـر مـن هذه اللمنر ا ياٌن التؿويإ غلالها نظـزا  لوجـود غكـوين تالهـ

 غكــــا  لــــذلَ ضــــوف يــــتم تأجيلهــــا لــــةترالا  خــــز  تمــــن لــــ  الزؾبــــر بالــــةخُو اأــــا هــــذه اللمنــــر غليــــ  بــــةقؼ نلــــر 

 تنتطاب اأا دترالا ا هر

 غالير التؿويإ

للمـا  اعػـٌيل  الةراضـر تاملؿـادنر غلـابػة جلـَ غـزف الطـية الناةـر يُت للـزة ظ مهـزر النههـر املتػلهـر ب

اللمنـــر املٍلكـــر بالػـــإت  تجتااغيـــر تالثهاقيـــر تالزياقـــير تالؿـــناغر  : للاجلـــظاملتبهيـــر  الةاةاـــر

بـالتػاير ت ئغـةاد ال ـراب ت الب اـر للتؿـويإ قتاـإ املؿـادنر بااؾلبيـر  املٍلكـر للمنـراالتهليةيـر ت 

 1املهلهر للطادالا  غكا  اجملظ اجحاقزين

الةراضــر تاملؿــادنر ُت للــزة ظ مهــزر تأجيــل البــط اـد النههــر املتػلهــر ببػـة بػــة جلــَ غــزف الطــية الناةـر ي 

ًات ت الطــــيا ر  غلــــا لــــةترالا ا هــــر للتؿــــويإ قتاــــإ املؿــــادم عػــــٌيل اللمنــــر املٍلكــــر بالتػــــات  تالػــــزا

 باجااع الطادالا  غكا  اجملظ اجحاقزين1
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .23/020 ػذد

 .غبْ اٌذائّخ اٌّزجم١خ ٌٍّغٍظرشى١ً اٌٍ اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ

تخــــــــــالُ اجملطــــــــــر الػلنيـــــــــــر  ا  .020تضــــــــــتيناةير نــــــــــون ر اجملــــــــــظ اجماــــــــــاملد ملةينــــــــــر تارتدانــــــــــإ اجمتاــــــــــؼ بالـــــــــــةترالا  ئ 

 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  الكزيةالا 

 ملتػلهراملتػلو باجمااغاتا تبػة دراضر اجملظ للنههر ا 4..-3.رنم  تتهبيها ملهتكيات الهانو  التنظيم 

تبػة اللمو  اأا غالير التؿويإ الػلو ا  يط  عػٌيل اللما  الةاةار املتبهير للاجلظ1 الةراضر تاملؿادنر غلاب

 غالير التؿويإ غلا ما يلد:  ضكزت

  غكوا 1111111111111111111111111111111111111:01اجحاقزين يغكا غةد. 

  ؾوتا1 01 1111111111111111111111:11111111111111املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.0 :املو

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت دمحم أمهرسي

 فاطمة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فنان عبد العالي الحهس
  يم المدالوي ابراه هذام امزراو شرف الدين اسقارو

  مينة فريدي رشيد وحيد اسماعيل الحريري 
  عبد الحق يدري  شكيب اريج فاتحة مهفق

  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

  غكا  ت هم الطادالا: ضػاد ارير ار .2:  ثاانير    املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد  )

 سهزالا دنب امواي هػا   غزفاج ريارا طا  اقكار استرا اين الا غشمي ا ضاا  لهجةرا 

  يقرر ما يمي:
 عمى مقرر الظقطة باألغمبية الططمقة لمسادة أعضاء الطجمس الحاضرين صادق الطجمس الجطاعي لطديظة تارودانت

كطا يمي: تشكيل المجان الدائطة الطتبقية  لمطجمس الدراسة والطصادقة عمىب الطتعمقة  

 ثهاقير تالزياقير تالؿناغر التهليةيراللمنر املٍلكر بالػإت  تجتااغير تال 

  قانار  الشهزا  خلواد 

    نشهر  ايإ  با 

   ا غاتػر عؿاونإ 

 هػا   امشرات 

  غبة الهادر هزماص 
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 اللمنر املٍلكر بالتػاير تدغةاد ال راب تالب ار 

 1رغية ت ية 

   غٌير اري 

 1 رغية قنا 

  غزف الةين اضهارت 

 1غبة اجحو يطزي 

مقررجأجيل  ب جماع  عضائ  اةحاضر   على ةجماعة ملدًنت جاروداهتابعد ذلك صادق املجلس 

حشيكيل اللجنيت املفلفيت بالخعياون والشيرا اث  الدراست واملصيادقت عليىالبا دة النقعت املخعلقت ب

   لدورة  ةقتو السياةت 

 

 وبرت اٌّغٍظ رٛل١غ إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ                                                        رٛل١غ

 سش١ذ فٕبْ            دمحم أِٙشعٟ                                                                   
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 ُٙثٚ ٔٛا اٌّزجم١خاٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ أزخبة سإعبء اٌٍغبْ اٌذائّخ  :اٌضب١ٔخإٌمطخ 

بالشؤون االجتطاعية  جظة الطكمفةالمباب الترشيح لرئاسة  في مستيل ىذه الظقطة فتح السيد الظائب األول لمرئيس
والثقافية والرياضية والصظاعة التقميدية فترشحت السيدة فاططة الزىراء خمهفي فتم التصهيت عمييا باألغمبية 

 الططمقة لمسادة أعضاء الطجمس الحاضرين كطا يمي:

  بٌشئْٚ االعزّبػ١خ ث اٌّىٍفخٌٍغٕخ  خسئ١غ اٌض٘شاء خٍٛفٟفبؽّخ  حاٌغ١ذأزخبة

غبدح األػؼبء ٌٍ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاٌظٕبػخ اٌزم١ٍذ٠خ ثبألغٍج١خ اٌّطٍمخ

 :اٌؾبػش٠ٓ وّب ٠ٍٟ

  غكوا1 1111111111111111111111111111111111111:01اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 01 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن:  يغكاغةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.0 :املو

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت دمحم أمهرسي

 فاطمة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فنان عبد العالي الحهس
  ابراهيم المدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

  مينة فريدي وحيدرشيد  اسماعيل الحريري 
  عبد الحق يدري  شكيب اريج فاتحة مهفق

  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

  غكا  ت هم الطادالا: ضػاد ارير ار .2:  ثاانير    املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد  )

 ج ريارا طا  اقكار استرا اين الا غشمي ا ضاا  لهجةرا سهزالا دنب امواي هػا   غزفا

  اٌّىٍفددددخ ثبٌشددددئْٚ ٌٍغٕددددخ ا خسئ١غدددد ٔض٘ددددخ ا٠ددددذ ؽجددددبْ ٔبئجددددخ حاٌغدددد١ذ أزخددددبةرددددُ ثؼددددذ رٌدددده

غددددددبدح ٌٍ االعزّبػ١ددددددخ ٚاٌضمبف١ددددددخ ٚاٌش٠بػدددددد١خ ٚاٌظددددددٕبػخ اٌزم١ٍذ٠ددددددخ ثبألغٍج١ددددددخ اٌّطٍمددددددخ

 :األػؼبء اٌؾبػش٠ٓ وّب ٠ٍٟ

  غكوا1 1111111111111111111111111111111111111:01اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 01 111111111111111111111111111111111111:ا:املػ ر غنه يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.0 :املو

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت دمحم أمهرسي

 فاطمة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فنان عبد العالي الحهس
  ابراهيم المدالوي  هذام امزراو اسقاروشرف الدين 

  مينة فريدي رشيد وحيد اسماعيل الحريري 

  عبد الحق يدري  شكيب اريج فاتحة مهفق
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  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

  غكــــــــــــا  ت هـــــــــــــم الطــــــــــــادالا: ضـــــــــــــػاد اريـــــــــــــر ار .2:  ثاانيـــــــــــــر    املاتنػــــــــــــي  غـــــــــــــن التؿــــــــــــويإ يغكـــــــــــــا غــــــــــــةد  )

 اين الا غشمي ا ضاا  لهجةرا سهزالا دنب امواي هػا   غزفاج ريارا طا  اقكار استرا 

بعد ذلك فتح السيد الظائب األول لمرئيس باب الترشيح لرئاسة المجظة الطكمفة بالتعطير و اعداد التراب و البيئة فترشح 
 السيد رشيد وحيد فتم التصهيت عميو باألغمبية الططمقة لمسادة أعضاء الطجمس الحاضرين كطا يمي:

 اٌّىٍفخ ثبٌزؼ١ّش ٚ اػذاد اٌزشاة ٚ اٌج١ئخٌٍغٕخ  بسئ١غ سش١ذ ٚؽ١ذ اٌغ١ذبة أزخ 

 :غبدح األػؼبء اٌؾبػش٠ٓ وّب ٠ٌٍٍٟ ثبألغٍج١خ اٌّطٍمخ

  غكوا1 1111111111111111111111111111111111111:01اجحاقزين يغكا غةد 

  وتا1ؾ 01 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.0 :املو

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت دمحم أمهرسي

 فاطمة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فنان عبد العالي الحهس
  ابراهيم المدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

  مينة فريدي رشيد وحيد ل الحريري اسماعي

  عبد الحق يدري  شكيب اريج فاتحة مهفق

  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

(  غكــــــــــــا  ت هــــــــــــم الطــــــــــــادالا: ضــــــــــــػاد اريـــــــــــــر ار .2:  ثاانيــــــــــــر    املاتنػــــــــــــي  غــــــــــــن التؿــــــــــــويإ يغكــــــــــــا غــــــــــــةد 

  غزفا ج ريارا طا  اقكار استرا اين الا غشمي ا ضاا  لهجةرا سهزالا دنب امواي هػا 

 اٌّىٍفخ ثبٌزؼ١ّش ٚاػذاد اٌزشاة ٚ اٌج١ئخٌٍغٕخ ا شئ١ظٔبئجب ٌ شى١ت اس٠ظ اٌغ١ذأزخبة 

 :غبدح األػؼبء اٌؾبػش٠ٓ وّب ٠ٌٍٍٟ ثبألغٍج١خ اٌّطٍمخ

  غكوا1 1111111111111111111111111111111111111:01اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 01 1111111111111111111111111:11111111111املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.0 :املو

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت دمحم أمهرسي
 فاطمة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فنان عبد العالي الحهس
  المدالوي ابراهيم  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

  مينة فريدي رشيد وحيد اسماعيل الحريري 
  عبد الحق يدري  شكيب اريج فاتحة مهفق
  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

(  غكــــــــــــا  ت هــــــــــــم الطــــــــــــادالا: ضــــــــــــػاد اريـــــــــــــر ار .2:  ثاانيــــــــــــر    املاتنػــــــــــــي  غــــــــــــن التؿــــــــــــويإ يغكــــــــــــا غــــــــــــةد 

 الا دنب امواي هػا   غزفاج ريارا طا  اقكار استرا اين الا غشمي ا ضاا  لهجةرا سهز 

 



   0202االستثنائية نونبر محضر الدورة 

 

 

18 

 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .21/020 ػذد

اٌّزجم١خ اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ أزخبة سإعبء اٌٍغبْ اٌذائّخ 

 ُٙثٚ ٔٛا

تخـــــــــــــالُ اجملطـــــــــــــر  ا  .020تضـــــــــــــتيناةير نـــــــــــــون ر اجملـــــــــــــظ اجماـــــــــــــاملد ملةينـــــــــــــر تارتدانـــــــــــــإ اجمتاـــــــــــــؼ بالـــــــــــــةترالا  ئ 

 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  الكزيةالا الػلنير 

 1املتػلو باجمااغاتا تبػة دراضر اجملظ للنههر املتػلهر 4..-3.رنم  تتهبيها ملهتكيات الهانو  التنظيم 

تبػة اللمو  اأا غالير التؿويإ اهم  ت نوااملتبهير الةراضر تاملؿادنر غلا انت اب رؤضا  اللما  الةاةار ب

 غالير التؿويإ غلا ما يلد:  ضكزتالػلو ا  يط 

  غكوا1 1111111111111111111111111111111111111:01اجحاقزين غكا ي غةد 

  ؾوتا1 01 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  ثبٌشئْٚ االعزّبػ١خ  اٌّىٍفخٌٍغٕخ  خسئ١غ اٌض٘شاء خٍٛفٟفبؽّخ  حاٌغ١ذأزخبة

غبدح األػؼبء ٌٍ طٍمخٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاٌظٕبػخ اٌزم١ٍذ٠خ ثبألغٍج١خ اٌّ

 :اٌؾبػش٠ٓ وّب ٠ٍٟ

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.0 :املو

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت دمحم أمهرسي
 فاطمة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فنان عبد العالي الحهس
  ابراهيم المدالوي  امزراو هذام شرف الدين اسقارو

  مينة فريدي رشيد وحيد اسماعيل الحريري 
  عبد الحق يدري  شكيب اريج فاتحة مهفق

  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

  غكا  ت هم الطادالا: ضػاد ارير ار .2:  ثاانير    املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد  )

  ضاا  لهجةرا سهزالا دنب امواي هػا   غزفاج ريارا طا  اقكار استرا اين الا غشمي ا

  ُاٌّىٍفددددخ ٌٍغٕددددخ ا خسئ١غدددد ٔض٘ددددخ ا٠ددددذ ؽجددددبْ ٔبئجددددخ حاٌغدددد١ذ أزخددددبةثؼددددذ رٌدددده ردددد

ثبٌشدددددئْٚ االعزّبػ١دددددخ ٚاٌضمبف١دددددخ ٚاٌش٠بػددددد١خ ٚاٌظدددددٕبػخ اٌزم١ٍذ٠دددددخ ثبألغٍج١دددددخ 

 :غبدح األػؼبء اٌؾبػش٠ٓ وّب ٠ٌٍٍٟ اٌّطٍمخ
  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111.0 :111111111111111املو

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت دمحم أمهرسي
 فاطمة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فنان عبد العالي الحهس
  ابراهيم المدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

  مينة فريدي رشيد وحيد اسماعيل الحريري 
  عبد الحق يدري  يب اريجشك فاتحة مهفق

  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

  غكــــــــــــا  ت هـــــــــــــم الطــــــــــــادالا: ضـــــــــــــػاد اريـــــــــــــر ار .2:  ثاانيـــــــــــــر    املاتنػــــــــــــي  غـــــــــــــن التؿــــــــــــويإ يغكـــــــــــــا غــــــــــــةد  )

 ج ريارا طا  اقكار استرا اين الا غشمي ا ضاا  لهجةرا سهزالا دنب امواي هػا   غزفا
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اب الترشيح لرئاسة المجظة الطكمفة بالتعطير و اعداد التراب و البيئة فترشح بعد ذلك فتح السيد الظائب األول لمرئيس ب
:السيد رشيد وحيد فتم التصهيت عميو باألغمبية الططمقة لمسادة أعضاء الطجمس الحاضرين كطا يمي  

  اٌّىٍفخ ثبٌزؼ١ّش ٚ اػذاد اٌزشاة ٚ اٌج١ئخٌٍغٕخ  بسئ١غ سش١ذ ٚؽ١ذ اٌغ١ذأزخبة 

 :غبدح األػؼبء اٌؾبػش٠ٓ وّب ٠ٌٍٍٟ ثبألغٍج١خ اٌّطٍمخ

  غكوا1 1111111111111111111111111111111111111:01اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 01 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.0 :املو

 مينة فريدي عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت  أمهرسيدمحم
 عبد الحق يدري  فاطمة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فنان عبد العالي الحهس
 اسماعيل الحريري  رشيد وحيد ابراهيم المدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

 فاتحة مهفق شكيب اريج   
  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

(  غكــــــــــــا  ت هــــــــــــم الطــــــــــــادالا: ضــــــــــــػاد اريـــــــــــــر ار .2:  ثاانيــــــــــــر    املاتنػــــــــــــي  غــــــــــــن التؿــــــــــــويإ يغكــــــــــــا غــــــــــــةد 

 ج ريارا طا  اقكار استرا اين الا غشمي ا ضاا  لهجةرا سهزالا دنب امواي هػا   غزفا

 اٌّىٍفخ ثبٌزؼ١ّش ٚاػذاد اٌزشاة ٚ اٌج١ئخٌٍغٕخ ا شئ١ظٔبئجب ٌ شى١ت اس٠ظ اٌغ١ذأزخبة 

 :غبدح األػؼبء اٌؾبػش٠ٓ وّب ٠ٌٍٍٟ غٍج١خ اٌّطٍمخثبأل

  غكوا1 1111111111111111111111111111111111111:01اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 01 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :تهم الطادالا غكوا 11111111111111111111111111111111111.0 :املو

 مينة فريدي عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت دمحم أمهرسي
 عبد الحق يدري  فاطمة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فنان عبد العالي الحهس
 اسماعيل الحريري  رشيد وحيد ابراهيم المدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

 فاتحة مهفق شكيب اريج   
  اقكي :  غكا ي غةد  ا   ة1الز

(  غكــــــــــــا  ت هــــــــــــم الطــــــــــــادالا: ضــــــــــــػاد اريـــــــــــــر ار .2:  ثاانيــــــــــــر    املاتنػــــــــــــي  غــــــــــــن التؿــــــــــــويإ يغكــــــــــــا غــــــــــــةد 

 ج ريارا طا  اقكار استرا اين الا غشمي ا ضاا  لهجةرا سهزالا دنب امواي هػا   غزفا

 غٍظإٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ                              رٛل١غ وبرت اٌّرٛل١غ 

 دمحم أِٙشعٟ                                               سش١ذ فٕبْ
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 :اٌضبٌضخٌٕمطخ ا
 اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِششٚع ا١ٌّضا١ٔخ 

 0200ثشعُ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ 

 اــد مطــتهل هــذه النههــر  غــار الطــية الناةــر يُت للــزة ظ    هــذه النههــر مــن بــي  الــنهو يضاضــير تالزة طــير

هذه املي انيـر تتٌـو  مـن جـش  املـةاخيل  0200بالاطبر لهذه الةترالا  تلهذه اجملطر ت د التؿويإ غلا املي انير لطنر 

ثــــم اجمــــش  الثــــاني املؿــــاريل  ت التطــــيير تيــــذلَ ضــــوف يــــتم تــــةاُت الكــــاةل التهــــةيزي لهــــذه املي انيــــرا ئجا نبــــة  بػــــو 

للطــية غبــة الطــال  الزاضــا  نبــل البةايــر نــود    نػــٌز ًــل  نــز املــةاخيل نػهــي الٍلاــر للطــية مــةيز املؿــاجحا الٍلاــر 

ًــا  هنــاى  اجمااغــر مــن مةيزيــر املؿــاجح ثــم املؿــاجح املػنيــر باغــةاد هــذه املي انيــر غــٌزا غلــا اجمهــودات اــد اجحهيهــر 

اُت قؿو الونإ تيذلَ مجاوغر من إلايزاهات تمؼ جلَ ينـز اـد اجمااغـر بـةلو مجهـودا يبيـرا  غهـا   رقـير للتـة

 اد املٌتر تيؾلبير  ُو املي انير لذلَ نػهي الٍلار للطية غبة الطال  الزاضا 1

 شغ١غ اٌّذاخ١ً .................................................. ػجذ اٌغالَ اٌشاػٟ

الطـــــال  غلـــــيٌم الطـــــية رةـــــ ظ اجملطـــــر الطـــــية ماثـــــل الطـــــلهر تداريـــــر اجحليـــــر الطـــــيةات تالطـــــادالا يغكـــــا   

 0200لتارتدانــإ لةراضــر مػــزتع املي انيــر بزضــم ضــنر  اجحكــور الٌــزيم اضــتينا ا هــذه الطــنر يجتاــؼ اجملــظ اجماــاملد

غــــــتن ر املاضــــــا ا مػــــــزتع املي انيــــــر املتػلهــــــر اــــــد غــــــه   .اــــــد ئنــــــار دترالا اضــــــتيناةير غهــــــر تضــــــت هانات تنت ابيــــــر ُ 

باملةاخيل الذي توؾل ب  الطادالا يغكا   تم بان راال من مٌتر اجملظ تتاإ دراضر تعػةيل قهزاتـ  خـالُ اجتاـاع 

 تهو غلا الػٍل التاأد: .020ايتوبز  .0ملي انير تالػإت  املالير تال رمجر غهر تاري  جمنر ا

ُ  اجمش  باةاخيل املتػلو الػو التطيير مي انير تهةيزات  0200 لطنر املي انير مػزتع  تت

 اجمااغر باي انير املزقهر اجحاضبير ت املالير الهواةم ت كير ييكيات بت ةية 01.114.0 مزضو 

ِض اٌش

 االلزظبدٞ
 ٔٛػ١خ اٌشعُ أٚ االربٚح اٌغطش اٌفظً اٌفمشح

 االػزّبداد اٌّمزشؽخ

2022ٌغٕخ   

 000,00 600 سعُ رظذ٠ك االِؼبء ٚاالشٙبد ثبٌزطبثك   11 10 10 401

 000,00 250 سعَٛ اٌؾبٌخ اٌّذ١ٔخ 31 10 10 106 5

 000,00 2 رشل١ُ اٌؼمبساد 31 20 10 102 5

 000,00 20 اثؾبس إٌّبفغ ٚ اٌّؼبس  طٛائش 33 20 10 104 5

 000,00 10 ِٕزٛط ث١غ اربد ٚ ادٚاد ٚ ِٛاد اعزغٕٟ ػٕٙب 21 30 10 201 5

 000,00 5 ِٕزٛط ث١غ اٌفٛاوٗ ٚإٌجبربد ٚاٌض٘ٛس ٚاٌؾطت 22 30 10 202 5

 000,00 50 ِٕزٛط ث١غ اٌزظب١ُِ ٚاٌّطجٛػبد ٍِٚفبد اٌّضا٠ذح 23 30 10 203 5

 000,00 400 ِٕزٛط ث١غ اٌؾ١ٛأبد ٚاالش١بء اٌّؾغٛصح ٚاٌزٟ ٌُ رغؾت  داخً  ا٢عبي اٌّؾذدح 24 30 10 206 5

 000,00 1 اٌّزؾظً ِٓ اٌذػبئش اٌغجبئ١خ ٚاٌزشاػٟ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؼشائت 11 40 10 405

 000,00 30 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌّمجٛػخ فٟ اٌج١ٛػبد اٌؼ١ِّٛخ 14 40 10 105 5

 000,00 5 لزطبع ِٓ اٌّذاخ١ً اٌّؾممخ ٌفبئذح اٌغ١شا 31 40 10 101 5

 000,00 150 سعُ اٌّؾغض  32 40 10 107 5

 000,00 40 اعزشعبع طٛائش إٌمً ثٛاعطخ االٌخ اٌشافؼخ 33 40 10 109 5

 TVA  36 000 000,00ؽظخ ِٓ ِٕزٛط اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ  10 50 10 932 5

  37 563 000,00 

 000,00 1 ؽك االِز١بص فٟ ِظٍؾخ ع١بسح االعؼبف اٌغّبػ١خ 22 10 20 278 5

 000,00 1 اعزشعبع طٛائش إٌمً ثٛاعطخ ع١بسح االعؼبف  31 10 20 171 5

 000,00 1 ِذخٛي ِظٍؾخ افشاؽ  ؽفش اٌّشاؽ١غ ٚرٕظ١ف اٌمٕٛاد 32 10 20 173 5

 000,00 1 اعزشعبع طٛائش اٌزٕظ١ف 35 10 20 177 5

 000,00 40 اٌشعُ ػٍٝ ِئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌخبطخ 10/11 20 20 _
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 000,00 4 ِذخٛي اٌخضأخ اٌغّبػ١خ 32 20 20 161 5

 000,00 80 اٌشعُ ػٍٝ االلبِخ ثبٌّئعغبد اٌغ١بؽ١خ  11 30 20 421

 000,00 1 اٌؼش٠جخ اٌّفشٚػخ ػٍٝ اٌّالٟ٘ 12 30 20 424

 000,00 70 ِذخٛي اعزغالي اٌّالػت اٌش٠بػ١خ 21 30 20 221 5

 000,00 312 ِذخٛي اعزغالي اٌّغبثؼ 22 30 20 222 5

  511 000,00 

 000,00 500 2 اٌشعُ ػٍٝ االساػٟ اٌؾؼش٠خ اٌغ١ش ِج١ٕخ 14 10 30 417

 000,00 300 1 اٌشعُ ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌجٕبء 15 10 30 414

 000,00 300 اٌشعُ ػٍٝ ػ١ٍّبد رغضئخ االساػٟ 16 10 30 415

 000,00 500 سعُ اٌغىٓ 18 10 30 416

 000,00 000 10 سعُ اٌخذِبد اٌغّبػ١خ 19 10 30 416

 000,00 1 اٌشعُ اٌّفشٚع ػٍٝ اٌجشٚصاد اٌٝ االِالن اٌغّبػ١خ اٌؼبِخ 21 10 30 211 5

 000,00 350 ثبٌجٕبء  اٌشعُ اٌّمشٚع ػٍٝ شغً االِالن اٌغّبػ١خ اٌؼبِخ ِئلزب الغشاع رشرجؾ 22 10 30 212 5

 000,00 1 ِٕزٛط وشاء ثٕب٠بد ٌٍغىٕٝ 23 10 30 215 5

 000,00 1 ِؾظٛالد اخشٜ ٌٍؼمبساد 25 10 30 209 5

 000,00 80 اٌشعُ اٌّزشرت ػٍٝ ارالف اٌطشق 11 20 30 404

 000,00 1 ؽك االِز١بص فٟ ٔمً االِٛاد 21 20 30 271 5

471 30 20 32 
ٕبػ١خ ِٚٛاد اٌجٕبء اٌّزشٚوخ ػٍٝ سعَٛ سفغ ٔفب٠بد اٌؾذائك ٚثمب٠ب اٌّٛاد ااٌظ

 اٌطش٠ك اٌؼ١ِّٛخ
1 000,00 

 000,00 1 ِٕزٛط ِظٍؾخ  ٔمً االِٛاد 33 20 30 179 5

  15 036 000,00 

 000,00 150 اٌشعُ ػٍٝ ِؾبي ث١غ اٌّششٚثبد 11 10 40 316 4

 000,00 1 اٌشعُ اٌّفشٚع ػٍٝ اعزخشاط ِٛاد اٌجٕبء ِٓ اٌّمبٌغ 15 10 40 321 4

 000,00 200 ػش٠جخ اٌزثؼ 18 10 40 322 4

 000,00 000 6 اٌشعُ إٌّٟٙ 25 10 40 316 4

 000,00 100 ٚاعجبد ِمجٛػخ فٟ األعٛاق ٚعبؽبد اٌج١غ اٌؼ١ِّٛخ ) ِذاخ١ً اٌمجبع ( 21 10 40 231 5

 000,00 300 ٚاعجبد أعٛاق اٌجٙبئُ ) وشاء عٛق اٌجٙبئُ ( 22 10 40 232 5

 000,00 200 1 ٚاعجبد اٌٛلٛف ٚاٌذخٛي اٌٝ األعٛاق االعجٛػ١خ  23 10 40 233 5

 000,00 1 ِٕزٛط وشاء ٚاعزغالي ِٛاد فٟ ؽٛصح اٌغّبػخ 25 10 40 209 5

 000,00 700 1 ِٕزٛط وشاء ِؾالد رغبس٠خ أٚ ِخظظخ ٌّضاٌٚخ ٔشبؽ ِٕٟٙ  26 10 40 209 5

 000,00 2 ِٕزٛط اٌٍّه اٌغبثٛٞ اٌزبثغ ٌٍغّبػخ 30 10 40 209 5

 000,00 200 ِٕزٛط وشاء ػمبساد أخشٜ ِٚخزٍف االوش٠خ )اٌّشاؽ١غ اٌؼ١ِّٛخ ( 31 10 40 237 5

5 213 40 10 37 
اٌشعُ اٌّفشٚع ػٍٝ شغً االِالن اٌغّبػ١خ اٌؼبِخ ِئلزب الغشاع رغبس٠خ اٚ 

 طٕبػ١خ اٚ ١ِٕٙخ
850 000,00 

5 214 40 10 38 
ّبػ١خ اٌؼبِخ ِئلزب ثّٕمٛالد اٚ ػمبساد اٌشعُ اٌّفشٚع ػٍٝ شغً االِالن اٌغ

 رشرجؾ ثّّبسعخ أػّبي رغبس٠خ أٚ طٕبػ١خ أٚ ١ِٕٙخ
800 000,00 

 000,00 1 ِٕزٛط اعزغالي االساػٟ اٌفالؽ١خ 39 10 40 205 5

 000,00 8 اٌشعُ اٌّفشٚع ػٍٝ عٛق اٌغٍٛد 31 10 40 109 5

 000,00 30 سعَٛ ِغغً االِؼبء 35 10 40 109 5

 0,00 سعَٛ اٌزجش٠ذ 36 10 40 109 5

 000,00 50 سعَٛ اٌشثؾ ثبالعطجً 37 10 40 109 5

445 40 20 11 
اٌشعُ اٌّفشٚع ػٍٝ اعزغالي سخض ع١بساد االعشح ٚؽبفالد اٌزٕمً اٌؼبَ 

 ٌٍّغبفش٠ٓ
1 000,00 

 000,00 120 اٌشعُ ػٍٝ إٌمً اٌؼِّٟٛ ٌٍّغبفش٠ٓ 16 20 40 445

 000,00 1 بص فٟ ٔمً اٌٍؾَٛؽك االِز١  21 20 40 241 5

 000,00 000 1 ِٕزٛط ِؾطبد ٚلٛف اٌذساعبد ٚاٌغ١بساد 32 20 40 142 5

 000,00 60 ٚاعجبد اٌٛلٛف اٌّزشرجخ ػٓ اٌغ١بساد اٌّخظظخ ٌٍٕمً اٌؼِّٟٛ ٌٍّغبفش٠ٓ 33 20 40 143 5

 000,00 160 ٔمً اٌٍؾَٛ 34 20 40 144 5

  12 935 000,00 

 000,00 000 1 ٕزٛط فبئذح االِٛاي اٌّٛدػخ ثبٌخض٠ٕخِ 10 10 50 911 5

 000,00 1 أزاساد ِشعّخ 20 40 50 925 5

5 926 50 40 40 
ِذاخ١ً ِخزٍفخ ٚؽبسئخ+) ِذاخ١ً ا٠ذاع اٌغٍٛد ثبٌّغضسح+ِذاخ١ً ِخزٍفخ غ١ش 

 ِزوٛسح ثب١ٌّضا١ٔخ(
17 000,00 

  1 018 000,00 

 0,00 ١ضا١ٔخ اٌزغ١١شاٌّذاخ١ً اٌّشؽٍخ ِٓ ِ 60 10 10 926 5

  0,00 

 000,00 063 67  اٌّغّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛع
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 من خالُ اجمةُت املتػلو بتهةيزات مةاخيل مػزتع املي انير ياٌن إلادا  ببػل املال ظات 1

اد املار مهارنر مؼ 131..درهم  بشيادالا  1012141222:  مجاوغر التهةيزات امله ر ر  هذا املػزتع بلؿإ اتا

 020.1تهةيزات املي انير بزضم الطنر اجحالير 

الل درهم  02.مليو  ت 42: بالاطبر جحؿر اجمااغر من الكزيبر غلا الهيار املكاقر  ارتكػإ من ثانيا

ل درهم ال 2..املليو  ت 1 هذا املػزتع بشيادالا  4112221222مليو  درهم  41باملهارنر بالطنر اجمارير ُ  421.021222

اقهر املؿاجح املزيشير اج تؿر غلا هذا املبلـ  0110. ي باطبر سيادالا بلؿإ  21222..11 اد املار تبالتاأد قا  غة  مو

غلاا    الطية تسيز الةاخلير ي إ رؤضا  اجمااغات  0200ضيةخل اجمااغر اد عمش يبير اد مي انير التطيير لطنر 

مااغر غوف تغتااد غلا تمةادات من الكزيب  غلا الهيار املكاقر ت ن  ال رابير غلا تناير املةاخيل الذاتير لل

 يطت يل الشيادالا اد  ؿر اجمااغر من هذه الكزيبر ا  مي انير الةتلر ا عطاي بذل1َ

 : تهةيزات الزضو  اجحولر ت د  ضاضا رضم الطٌن ا الزضم غلا اج ةمات اجمااغير  تالزضم املنه  1 ثالثا

باطـبر سيـادالا  1112212222.الـل درهـم  122مليـو  ت 1.ت امله ر ر بالزضو  الثالث ما مجاوغـ  بلؿإ التهةيزا

الـــل درهـــم  2.املليـــو  ت ..اـــد املاـــر مهارنـــر مـــؼ تغتاـــادات املهبولـــر بزضـــم الطـــنر اجماريـــر تاجحـــةدالا اـــد  .3311بلؿـــإ 

غلاـــا    مـــةاخيل الزضـــو   12012221222مليـــو  ضـــنتيم  120هـــذه الشيـــادالا امله ر ـــر بلؿـــإ مامجاوغـــ    12.21222..

ئ   2104111.2.درهـم  1.2الـل ت 041املليـو  ت 2.ا .020ايتـوبز  .4اجحولر بزضم الطنر اجمارير ا تتػة  اأا ؾايـر 

 ت هيو هذه املبالـ الكزيبير يتهلر اد نظزنا املتواقؼ الهيا  باا يلد: 

ملبايــرا تظــاقز جهــود اجملــظ اجماــاملد تالطــلهر : تــزنيم الػهــاراتا الهيــا  با ؿــا  قــزيب  غــامل للػهــارات ا.

 تنلياير تاجحلير تاملؿاجح تنلياير لوسارالا املالير 1

 4.: الزضو  تإلاتـات  املويـُو اضت الؾـها لػطـاغر املـةاخيل اجمااغيـر بلؿـإ تهـةيزالها امله ر ـر بػـأن  رابػا

تغتاـــادات املهبولـــر بزضـــم الطـــنر املاليـــر اجماريـــر اـــد املاـــر مهارنـــر مـــؼ  .013بشيـــادالا بلؿـــإ  412221222.املليـــو  درهـــم 

املليـــــــو  ضـــــــنتيم  0..هـــــــذه الشيـــــــادالا امله ر ـــــــر ال ـــــــ  تتػـــــــة   1.031222..الـــــــل درهـــــــم  03.املليـــــــو  ت ..تاجحـــــــةدالا اـــــــد 

تهبيــــو الهـــــواني  تبــــةت قــــ يلر اأـــــا    ت هيههــــا يتهلـــــر غــــةالا اجـــــزا ات منهــــا غلـــــا اج ؿــــوؽ تكػيـــــل ت  012221222..

اقـــو اجمااغيـــر تمـــني اضـــتؿاللها لل ـــواؽ ا هيٍلـــر املؿـــاجح اجمااغيـــر تدغـــادالا  1اجمـــاري  هـــا الػاـــل هيٍلـــر تدغـــةاد املز

النظز اد الهيٍل التنظيم  للمااغرا توقز تضاةل الػال الكـزتريرا الهيـا  با  ؿـا  الطـنوي لألراضـا  اجحكـزير ؾيـر 

ٍاُ اضتؿالُ  مالى اجمااغير الػامر الٌكيل  ر لتناير املةاخيل الذاتير1املباير تيذا ئ ؿا  م تلل  غ

 : البا د اضت الؾ  خامطا

ًاقــر الزضــو  تيتــات  مــا  0202دجن ــر  .4بلـــ البــا د اضت الؾــ  اــد اج شينــر تنليايــر لتارتدانــإ اأــا ؾايــر  غــن 

البــا د اضت الؾــ   اــد املاــر مــن هــذا اج مــم1 00100باطــبر  4010221430درهــم  430الــل ت 022مليــو  ت  40مجاوغــ  

   .ا الزضم املنه  تال   تتٍلل مؿاجح تسارالا املالير باضت الؾهام الطٌن ا اج ةمات اجمااغيرهم رضي
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 21.الـــل ت 012مليــو  ت 43اــد املاــر ال ــ  لهــم هـــذه الزضــو  بلـــ مجاــوع البــا د اضت الؾـــ  املتػلــو  هــا  00100%

بـــا د الزضـــو  ت هاهـــا: الزضـــم  درهـــم مـــوسع غلـــا00112221222مليـــو  ضـــنتيم  001ا  مـــا البـــا د درهـــم 4310121.21 درهـــم

 درهم  .122143درهم  .43الل ت 122غلا مإضطات التػليم اج اؾر ت د 

 0041100درهم  100الل ت 004الزضم غلا تنامر اد املإضطات الطيا ير هو : 

 0021000درهم 000الل ت 002الزضم غلا م ل املػزتبات : مليو  ت

ػــــزتبات  ــــد اــــد جمــــر قنــــةم الطــــال  الــــذي يػــــزف مػــــاًل اــــد ئنــــار تهــــذه املبــــالـ تتػلــــو بالزضــــو  الطــــيا ير تامل

التؿـــكير الهكــــاةيرا هـــذا اــــد مــــا ي ــــ اج شينــــر تنليايــــر مـــن جهــــر  خـــز  يتػــــة  البــــا د اضت الؾـــ  لــــذ  غطــــاغر 

درهـــم  هـــذا املبلــــ ي  ايـــة نتيجـــر تهـــاغظ امللـــشمي  غلـــا  32212221222مليـــو  ضـــنتيم  322املـــةاخيل اـــد البلةيـــر يتػـــة  

مطت هات اجمااغر من رضو  ت تات  اد ؾياب ات ـاد  ي اجـزا  جـشري نـانوني مـن نـزف إلادارالا اـد  ـو اج ـالكي   دا  

ًاقر تضتؿالات امالى اجمااغر الػامر تاج اؾر   تاملتهاغطي  اد ئنتظار البإ اد  مز 

 اليٌم تكؿيل البا د اضت الؾ   طر نوع تضتؿالات 1  

 درهم  4411املليو  ت 0منتوا ييزير 

 درهم   1021..0درهم  021الل ت ..0ما يػزف با غهار 

 درهم  1.1021.درهم  021الل  .1.تاجهات املها د تاملهاغم 

 درهم  3131003درهم  003الل ت 313املػزتقات بواجهر اجحالت التجارير 

 درهم  4314.2درهم  4.2الل ت 43ييػاى املزخؿر نبػا 

الــل  013الا يجــزالا مــن الؿــنكي  يُت تالثــاني مــن اج مــم الؿــؿير تمــن اج مــم الٌبيــر الزضــاي  املتػلهــي  بطــيار 

 درهم 1 .0131.4درهم  .4.ت

درهــــم هــــذه مجاوغــــر مــــن املال ظــــات ال ــــ  تبــــي  لنــــا  3142310.0مجاــــوع البــــا د اضت الؾــــ  الــــذي تــــم جيــــزه هــــو 

لنتيجر تلذ  الطـادالا يغكـا  تاضـؼ النظـز غطاغر املةاخيل نػهالها ياه رال ملٌتر اجملظ تالهذف منها هو الػال تا

 .ت تنما ًل التوقيو 

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................ دمحم أِٙشعٟ 

غـــٌزا للطـــية غبـــة الطـــال  الزاضـــا  اـــد اجحهيهـــر نوجـــ  لـــ  الػـــٌز املوؾـــُو هـــذه املـــةاخيل لـــ ظ مـــن الطـــهل    

غهـى مجاوغــر مـن امله ر ــات عطـت لـ تلٌـن بــاجمهودات ال ـ  يهــو   هـا تالػــزف الـذي تهـة  بــ  تٍلـم باوقــوغير ت 

 ناتهل اأا التةخالت اد جانر املةاخيل 1 ال   ضوف عطاغة اد تناير املةاخيل1

 سئ١ظ ِىزت إٌفمبد  ........................................................ ادس٠ظ ٚسص٠ىٓ

بطـــم هللا الز اـــا  الـــز يم غـــٌزا الطـــية الناةـــر يُت للـــزة ظا الطـــية الهاةـــة رةـــ ظ امللحهـــر تداريـــر الزابػـــرا 

 نواب اجح رمي ا الطادالا املو كو ا اجحكور الٌزيم1 الطيةات تالطادالا الناةبات تال
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غهةت جمنر املي انير تالػإت  املالير تال رمجر  3..ت  4..من الهانو  التنظيم   1..نبها للاادالا 

اقهر  0200لةراضر مػزتع مي انير التطيير تالتجهي  لطنر  .020 يتوبز  01تجتااغير يو   تخلؿإ اد النهاير باملو

ا املػزتع يعي تدت  تٌزار املةاخيل لٌو  تاإ إلاغارالا اأا جلَ من نزف غطيؼ املةاخيل قاجاوع با جااع غل

ا  ما اجمانر  .020مهارنر مؼ تهةيزالإ ضنر   %131..درهم باطبر ناو تهزب 67.063.000املةاخيل امله ر ر بلـ 

ٍا  اد  ةتد  مهارنر مؼ نكظ الطنر قياا  %.0,0باطبر ناو تبلـ 63.341.117,62اج اؽ بتهةيزات املؿاريل ق

نجة     .020درهم يكاةل تهةيزي بالها  نكزالا غلا تنكيذ مي انير الطنر اجمارير   130, 3.721.882خؿـ مبلـ 

درهم غلاا    تونػات مةاخيل  3413311010مجاوع املةاخيل بلـ  .020غتن ر  42مجاوع ما تم ت هيه  اأا ؾاير 

 1100.1222.درهم   ي بكارم  121.1.1222الل   .1.مليو  درهم ت 12لـ  ماها مي انير التطيير لنكظ الطنر ب

درهم هذا هو الكارم الذي يجر اضت الؾ  قياا تبو من الطنر تهو مايبي  عمش املي انير تغة  ت هيهها بػٍل 

اد هذه  املهلوب تنة ضاهاإ تهليـ  ؿر اجمااغر من الكزيبر غلا الهيار املكاقر املانو ر من نبل الةتلر

ياا  غار اأا جلَ الطية غطيؼ تخكل هذه اجحؿر من  واأد  112221222مالين درهم  1الوقػير  واأد 

ًانإ  4212221222درهم اأا  واأد  4112221222 درهم 1  ما املؿاريل قبلـ تنكيذ مجلظ التطيير هذه الطنر ال   

يل تبنا  غلا التهةيزتجااأد ملةاخيل مي انير من املؿار  %61درهم بلـ  واأد  1212221222تهةيزالها م ةدالا اد 

 التطيير تم تقؼ مػزتع مؿاريل املي انير  طر يبواب   ا يجالها اد مايلد: 

P
a

rt
i

e
 

C
h

a

p
it

re
 

A
rt

ic

le
 

P
ro

g

ra
m

m
e
 

P
ro

j

et
/A

c

ti
o

n
 

L
ig

n

e
 

 اٌّششٚع
ِششٚع ١ِضا١ٔخ  اٌزغ١١ش 

2022 

 600,00 381 اٌّغزشبس٠ِٓٓ  اٌؾك ٌٚزٚٞ ٌٍشئ١ظ، رؼ٠ٛؼبد 11 10 10 10 10 02

 000,00 50 اٌٍّّىخ ٚاٌّغزشبس٠ٓ داخً اٌشئ١ظ ٔمً ِظبس٠ف 12 10 10 10 10 02

 000,00 30 ٚاٌّغزشبس٠ٓ ثبٌخبسط اٌشئ١ظ ٔمً ِظبس٠ف 13 10 10 10 10 02

 000,00 50 اٌٍّّىخ ٚاٌّغزشبس٠ٓ داخً اٌشئ١ظ رٕمً ِظبس٠ف 14 10 10 10 10 02

 000,00 40  ٚاٌّغزشبس٠ٓ ٌٍشئ١ظ ثبٌخبسط اٌّّٙخ س٠فِظب 15 10 10 10 10 02

 000,00 10 األػؼبء رؤ١ِٓ ِظبس٠ف 16 10 10 10 10 02

 000,00 80 ٌٍزض١٠ٓ طغ١ش ػزبد ششاء 21 20 10 10 10 02

 000,00 100 اٌؾفالد ػزبد اوزشاء 22 20 10 10 10 02

 000,00 60 ٌغٛائضا  ٌزغ١ٍُ ٚاٌٙذا٠ب اٌف١ٕخ اٌزؾف ششاء 23 20 10 10 10 02

 000,00 60 ٚاإلعزمجبي ٚاإلؽؼبَ اإللبِخ ِظبس٠ف 24 20 10 10 10 02

 000,00 150 ٚاٌفٕٟ اٌضمبفٟ إٌشبؽ ِظبس٠ف 25 20 10 10 10 02

 000,00 5 ٚاٌّغالد ٚاٌغشائذ اٌشع١ّخ اٌغشائذ فٟ اشزشان 51 50 10 10 10 02

 000,00 15 ىٙشثبءاشزشان فٟ شجىبد اٌّبء ٚاٌ 55 50 10 10 10 02

 000,00 60 اإلعزمجبي ِظبس٠ف 61 60 10 10 10 02

 000,00 100 ٚاإلؽؼبَ اإل٠ٛاء ِظبس٠ف 62 60 10 10 10 02

 000,00 100 ِٚطجٛػبد ٌٛاصَ 64 60 10 10 10 02

 000,00 900 21 ِٚزالئُّٙ اٌشع١١ّٓ ٌٍّٛظف١ٓ اٌمبسح ٚاٌزؼ٠ٛؼبد اٌشٚارت 11 10 20 20 10 02

 192,00 684 6 اٌؼشػ١١ٓ األػٛاْ أعٛس 14 10 20 20 10 02

 000,00 20 اإلػبف١خ األشغبي ػٓ رؼ٠ٛؼبد 21 20 20 20 10 02

 000,00 2 اٌظٕذٚق ػٓ رؼ٠ٛؼبد 22 20 20 20 10 02

 000,00 000 1 ٚاٌّٛعخخ اٌشبلخ األشغبي ػٓ اٌزؼ٠ٛؼبد 24 20 20 20 10 02

 000,00 234 ١ٌخػٓ اٌّغئٚ رؼ٠ٛؼبد 26 20 20 20 10 02

 000,00 40 ػٓ اإلششاف ػٍٝ اٌّجبس٠بد ٚاالِزؾبٔبد رؼ٠ٛؼبد 27 20 20 20 10 02

 000,00 705 2 ٌٍزمبػذ اٌّغشثٟ اٌظٕذٚق فٟ اٌؼًّ أسثبة ِغبّ٘خ 31 30 20 20 10 02

 000,00 716 اٌزمبػذ سٚارت ٌّٕؼ اٌغّبػٟ إٌظبَ فٟ اٌّغبّ٘بد 32 30 20 20 10 02

 000,00 465  اإلعزّبػٟ اإلؽز١بؽ ِٕظّبد فٟ اٌّغبّ٘بد 33 30 20 20 10 02

 600,00 3 اٌٛالدح ػٓ اٌزؼ٠ٛغ 34 30 20 20 10 02
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 000,00 130 اٌٛظف١ٓ ٚاألػٛاْ رؤ١ِٓ 35 30 20 20 10 02

 0,00 ٌٍغىٕٝ اإلعزضٕبئ١خ اإلػبٔخ 36 30 20 20 10 02

 0,00 اٌؾظ فش٠ؼخ ٌزؤد٠خ اػبٔبد 37 30 20 20 10 02

 000,00 300 اٌّغزخذ١ِٓ األػٛاْ ٌجبط 38 30 20 20 10 02

 000,00 200 ثّٕبعجخ ػ١ذ األػؾٝ اػبٔبد 39 30 20 20 10 02

 000,00 40 اٌٍّّىخ داخً اٌزٕمً ِظبس٠ف 41 40 20 20 10 02

 000,00 50 ثبٌخبسط اٌّّٙخ ِظبس٠ف 42 40 20 20 10 02

 000,00 5 اٌٍّّىخ داخً إٌمً ِظبس٠ف 43 40 20 20 10 02

 000,00 240 اداس٠خ ثٕب٠بد اوزشاء 11 10 30 30 10 02

 0,00 ٌٍغىٕٝ دٚس اوزشاء 12 10 30 30 10 02

 000,00 200  أساػٟ اوزشاء 13 10 30 30 10 02

 000,00 200 أخشٜ ٚآ١ٌبد إٌمً آ١ٌبد اوزشاء 14 10 30 30 10 02

 0,00 ِؼٍِٛبرٟ ػزبد اوزشاء 15 10 30 30 10 02

 000,00 200 اإلداس٠خ اٌجٕب٠بد ػٍٝ ٚاٌّؾبفظخ اٌظ١بٔخ 21 20 30 30 10 02

 000,00 40 اٌّؼٍِٛبرٟ ٌٍؼزبد اإلػز١بدٞ ٚاإلطالػ اٌظ١بٔخ 23 20 30 30 10 02

 000,00 30 اٌّىبرت ٚأصبد ٌؼزبد اإلػز١بد٠خ اٌظ١بٔخ 24 20 30 30 10 02

 0,00 ٚاٌىٙشثبء ٚاٌّبء اٌٙبرف جىخٌش اإلػز١بد٠خ اٌظ١بٔخ 25 20 30 30 10 02

 000,00 20 اٌزمٕٟ ٌٍؼزبد اإلػز١بد٠خ اٌظ١بٔخ 26 20 30 30 10 02

 000,00 300  ِٚطجٛػبد أٚساق ، اٌطجبػخ ِٛاد ، اٌّىزت ٌٛاصَ 31 30 30 30 10 02

 000,00 200 ٚاٌّؼٍِٛبرٟ اٌزمٕٟ اٌؼزبد ٌٛاصَ 32 30 30 30 10 02

 000,00 500 2  ٚاٌض٠ٛد اٌٛلٛد ششاء 41 40 30 30 10 02

 000,00 400 ٚا١ٌ٢بد ٌٍغ١بساد اٌّطبؽ١خ ٚاإلؽبساد اٌغ١بس لطغ 42 40 30 30 10 02

 000,00 300 ٚا١ٌ٢بد اٌغ١بساد ٚاطالػ ط١بٔخ 43 40 30 30 10 02

 000,00 300  ٚا١ٌ٢بد اٌغ١بساد رؤ١ِٓ ِظبس٠ف 44 40 30 30 10 02

 000,00 5 اٌغ١بساد ػٍٝ اٌخبطخ خاٌؼش٠ج 45 40 30 30 10 02

 000,00 250 اٌّمبٌغ ِٓ اٌخبَ اٌّٛاد ششاء 51 50 30 30 10 02

 000,00 350 ٚاٌض١ٌظ ٚاألسطفخ اإلعّٕذ ششاء 52 50 30 30 10 02

 000,00 40 اٌخشت ششاء 53 50 30 30 10 02

 000,00 200 ا١ٌّبٖ ٚعبِغ ٚلٛادط ؽذ٠ذ٠خ ِٛاد ششاء 54 50 30 30 10 02

 000,00 100 اٌظجبغخ ششاء 56 50 30 30 10 02

 000,00 150 اٌزشط١ض ِٚٛاد اٌظؾ١خ اٌٍٛاصَ ششاء 57 50 30 30 10 02

 0,00 اٌظغ١ش اٌىٙشثبئٟ اٌؼزبد ششاء 58 50 30 30 10 02

 000,00 100 اٌضفذ ششاء 59 50 30 30 10 02

 000,00 10  اٌغ١ش ششاء 60 50 30 30 10 02

 000,00 50 اٌطٛة ششاء 61 50 30 30 10 02

 000,00 50 إٌّض١ٌخ اٌظ١بٔخ ِٛاد ششاء 61 60 30 30 10 02

 000,00 80 اٌّطٙشح اٌّٛاد ششاء 62 60 30 30 10 02

 000,00 80 اٌجالعز١ى١خ اٌّٛاد ششاء 63 60 30 30 10 02

 000,00 200 ػبِخ دساعبد 81 80 30 30 10 02

 000,00 100 أثؾبس 83 80 30 30 10 02

 000,00 200  أرؼبة 84 80 30 30 10 02

 000,00 100  اعزشبساد لب١ٔٛٔخ 85 80 30 30 10 02

 000,00 40 أخشٜ ِئعغبد ؽشف ِٓ اٌّٛظف١ٓ أعٛس ٌٛائؼ ر١ٟٙء ِظبس٠ف 86 80 30 30 10 02

 000,00 50 ِظبس٠ف ِخزٍفخ ٌٍخذِبد اٌشل١ّخ 90 90 30 30 10 02

 000,00 150 اٌىٙشثبء اعزٙالن بدِغزؾم 91 90 30 30 10 02

 000,00 20  اٌّبء اعزٙالن ِغزؾمبد 92 90 30 30 10 02

 000,00 400 اٌالعٍى١خ اٌّٛاطالد ِٚغزؾمبد سعَٛ 94 90 30 30 10 02

 000,00 10 اٌّشاعالد ِٚظبس٠ف ثش٠ذ٠خ سعَٛ 95 90 30 30 10 02

 000,00 50 اٌّذ١ٔخ اٌّغئ١ٌٚخ ٚػٓ اٌؾش٠ك ػٓ اٌزؤ١ِٓ 96 90 30 30 10 02

 000,00 90 إٌشش ِٚظبس٠ف ادساعبد اػالٔبد،  97 90 30 30 10 02

 366,56 042 1   ؽشف ص د ط ِٓ إٌّّٛػ ACL 5163 MADسلُ  اٌمشع فٛائذ 12 10 40 40 10 02

 0,00   ؽشف ص د ط ِٓ إٌّّٛػ ACR003776MADسلُ اٌمشع فٛائذ  13 10 40 40 10 02

 145,93 170   ؽشف ص د ط ِٓ إٌّّٛػ ACL  4955MADسلُ  اٌمشع فٛائذ 15 10 40 40 10 02

 596,50 164   ؽشف ص د ط ِٓ إٌّّٛػACR 005641 MADسلُ اٌمشع فٛائذ 16 10 40 40 10 02
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 462,29 53   ؽشف ص د ط ِٓ إٌّّٛػ ACR 005640 MADسلُ اٌمشع فٛائذ 17 10 40 40 10 02

 135,91 103   ؽشف ص د ط ِٓ إٌّّٛػ ACR 005639 MADسلُ  ٌمشعا فٛائذ 18 10 40 40 10 02

 858,43 18 اٌزؤخ١ش فٛائذ 21 20 40 40 10 02

 957,62 143 45 10ِغّٛع اٌجبة 

 000,00 500 ٌٍّٛظف١ٓ اإلعزّبػ١خ  األػّبي ٌغّؼ١بد ِمذِخ اػبٔبد 11 10 10 10 20 02

 000,00 150  اٌؼ١ِّٛخ ش٠خاٌخ١ ٌٍّئعغبد ِمذِخ اػبٔبد 12 10 10 10 20 02

 000,00 780 ِغبػذاد ٚدػُ اٌغّؼ١بد 13 10 10 10 20 02

 0,00 اعزّبػ١خ أخشٜ ٌّئعغبد اػبٔبد 14 10 10 10 20 02

 0,00 ِظبس٠ف رغ١١ش دٚس ؽؼبٔخ األؽفبي 33 30 10 10 20 02

 000,00 60 ٌٍّخ١ّبد األؽفبي ٔمً ِظبس٠ف 35 30 10 10 20 02

 000,00 400 1 اٌش٠بػ١خ ٌٍغّؼ١بد اػبٔبد 11 10 20 20 20 02

 000,00 200 اٌش٠بػخ ٌٛاصَ ششاء 24 20 20 20 20 02

 000,00 150 اإلعزشفبئ١خ ٚاٌّشاوض   اٌظؾ١خ اٌجٍذ٠خ ٌٍّىبرت اٌظؾ١خ اٌّٛاد ششاء 11 10 30 30 20 02

 000,00 80 ٚاٌؾششاد ٌٍطف١ٍ١بد اٌّج١ذاد ششاء 14 10 30 30 20 02

 000,00 100 ٌٍظؾخ اٌجٍذ٠خ ٌٍّىبرت طغ١ش ػزبد ششاء 15 10 30 30 20 02

 000,00 120 ِذسع١خ ٌٛاصَ ششاء 11 10 50 50 20 02

 000,00 20  اٌغٛائض ٌّٕؼ اٌىزت ششاء 12 10 50 50 20 02

 000,00 70 ِذسع١خ ٌٛاصَ ششاء 11 10 60 60 20 02

 000,00 20 اٌغٛائض ٌّٕؼ وزت ششاء 13 10 60 60 20 02

 000,00 10 ٌٍّٕزخج١ٓ اٌّغزّش اٌزى٠ٛٓ ِظبس٠ف 11 10 70 70 20 02

 000,00 90 اٌغّبػخ ٌّٛظفٟ اٌّغزّش اٌزى٠ٛٓ ِظبس٠ف 12 10 70 70 20 02

 000,00 100  اٌىزت ششاء 11 10 80 80 20 02

 000,00 10 ٚاألصبس ٌٍؼزبد اإلػز١بدٞ ٚاإلطالػ اٌظ١بٔخ 12 10 80 80 20 02

 000,00 3 اٌّخزٍفخ ٚاٌغغالد اٌىزت رغف١ش 14 10 80 80 20 02

 000,00 600 ِٕؼ ٌظبٌؼ اٌغّؼ١بد اٌضمبف١خ 71 70 80 80 20 02

 000,00 200 ٌٍّمبثش اإلػز١بدٞ ٚاإلطالػ اٌظ١بٔخ 22 20 90 90 20 02

 000,00 663 4 20ِغّٛع اٌجبة 

 000,00 200 ٚاألغشاط األشغبس ششاء 11 10 10 10 30 02

 000,00 40 األعّذح ششاء 13 10 10 10 30 02

 000,00 100 ٌٍزش٠ٛش طغ١ش ػزبد ششاء 14 10 10 10 30 02

 000,00 20 اٌؼّبساد ٌزشل١ُ شبساد ششاء 15 10 10 10 30 02

 0,00 اٌشٛاسع أعّبء شبساد ششاء 16 10 10 10 30 02

 000,00 140 طغ١ش ػزبد ششاء 17 10 10 10 30 02

 0,00 اٌظٍت ِٓ ا١ٌّبٖ ِٚغبِغ اٌمٛاد٠ظ ششاء 18 10 10 10 30 02

 000,00 200 ٚاٌغبثبد ٚاٌؾذائك اٌخؼشاء ٌٍّٕبؽك اإلػز١بد٠خ اٌظ١بٔخ 21 20 10 10 30 02

02 30 10 10 20 22 
ط١بٔخ اٌغبؽبد اٌؼ١ِّٛخ ٚإٌّزض٘بد ِٚشافك اٌغ١بساد ٚاٌّضاثً 

 اٌؼ١ِّٛخ
0,00 

 0,00 اٌّغزؼٍّخ بٖا١ٌّ ِغبسٞ ط١بٔخ 24 20 10 10 30 02

 0,00 ٌٍطشلبد اإلػز١بد٠خ اٌظ١بٔخ 25 20 10 10 30 02

 0,00 اٌش٠بػ١خ إٌّشآد ط١بٔخ 28 20 10 10 30 02

 000,00 000 1 اٌظ١بٔخ ػزبد ششاء 14 10 20 20 30 02

 000,00 000 8 اٌّغزؾمبد اٌىٙشثبء 21 20 20 20 30 02

 000,00 300 ٌؼ ٌٍششةاٌّغزؾمبد اٌّبء اٌظب 11 10 30 30 30 02

 000,00 000 10 30ِغّٛع اٌجبة 

 000,00 115 1 ِظبس٠ف رٕف١ز األؽىبَ اٌمؼبئ١خ ٚارفبل١بد اٌظٍؼ 21 20 10 10 50 02

 000,00 200 اٌذػبٚٞ ٚالبِخ اٌّغطشح طٛائش 23 20 10 10 50 02

 000,00 50 ِظبس٠ف رؤ١ِٓ شغ١ؼٟ اٌّذاخ١ً 31 30 10 10 50 02

 000,00 100 دفؼبد ٌفبئذح اٌّغٍظ االل١ٍّٟ )ششاء ِٛاد اٌزٍم١ؼ( 41 40 40 40 50 02

 0,00 دفؼبد ٌٍؾغبة ِؼشع اٌظٕبػخ اٌزم١ٍذ٠خ 61 60 40 40 50 02

02 50 40 40 60 61 
دفؼبد ٌفبئذح اٌششوبد اٌخبطخ ٔظ١ش اٌخذِبد اٌزٟ رغذ٠ٙب ٌٍغّبػبد 

 اٌزشاث١خ
1 000 000,00 

 160,00 899 ؾغبة ٔظبَ اٌّغبػذح اٌطج١خدفؼبد ٌ 68 60 40 40 50 02

 000,00 10 دفؼبد ٚاعت أخشاؽ اٌغّبػبد اٌزشاث١خ فٟ عّؼ١خ إٌّزخج١ٓ  69 60 40 40 50 02

 000,00 160 دفؼبد ٌفبئذح اٌغّؼ١بد ا١ٌّٕٙخ 71 70 40 40 50 02
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 160,00 534 3 50ِغّٛع اٌجبة 

 882,38 721 3 ا١ٌّضا١ٔخ ِٓ اٌضبٟٔ ٌٍغضء اٌفبئغ دفؼبد 10 10 10 10 60 02

 882,38 721 3 60ِغّٛع اٌجبة 

 000,00 063 67 اٌّغّٛع

من مجاوع %67تعػٍل نطبر  62, 45.043.954:  ةدت اد مبلـ  2.مجاوع املؿاريل امله ر ر بالباب 

 مؿاريل مي انير التطيير 1

 من مجاوع املؿاريل 1  %6,95الل درهم  تاثل  4.663.000: مجاوع مؿاريك  امله ر ر تبلـ  02الباب 

 من مجاوع املؿاريل1  %14,09درهم ماثلر بذلَ  212221222.: املؿاريل امله ر ر تبلـ اد  ةتد  42الباب 

 من مجاوع مؿاريل مي انير التطيير 1  %5,27الل درهم  411431222: نةرت مؿاريك  اد 12الباب 

 ي انير ياا ضوف يتم غزق  نههر مطتهلر ا ها1: م ؿـ لةقػات الكاةل للمش  الثاني من امل 12الباب 

تتتػٍل مي انير التطيير اد الػو املتػلو باملؿاريل من مؿاريل نارالا  ت مؿاريل اجبارير ت خز  متؿيرالا ئج 

من مجاوع  %73,59من مجاوع مي انير التطيير قياا تبلـ نطبر املؿاريل تجبارير  % 26,41تبلـ نطبر هذه يخيرالا 

من الهانو  التنظيم  املتػلو باجمااغات  ...1هذه املؿاريل إلاجبارير تال    د منؿوؽ غلالها اد املادالا  املي انير

تالواردالا اد الةترير الوسارير املتػلهر باغةاد املي انير لهذه الطنر تتٌو  من عػويكات الزة ظ تاملطتػارين 

ة تجتااغير لكاةةالا املو كي  مطت هات عػويكات غن املطإتلير الزتاتر تالتػويكات تالتؿهير تالكواة

ٍا  الهكاةيرا  نطام  اضتهالى املا  تاملواؾالت الالضلٌير مطت هات الٌهزبا  تاملا  الػاومي ا تنكيذ ي 

الهزتف ا مؿاريل التأمينات اتل  امات املالير الناتجر غن تتكانيات تالهزتف تالػهود امل رمر ا تاملطاهاات 

اهاات اد رمية ا ثم تاجبات تن زام اد اجماػير املؿزبير لزتطاالا مؿاجح اجمااغات هذه  د ناةار اج تلكر ا املط

درهم   47.836.117,62 .020املؿاريل تجبارير ال   عضمل قان مؿاريل التطيير تال   يبلـ تهةيزالها خالُ ضنر 

 021222أدير  ؾُو الةيو  تمبلـ درهم يكاةل تهةيزي تضوف ي رم  لت  3.721.882,38تنة تم ت ؿيـ مبلـ 

درهم هو ئل  ا  مؼ اجمااغر اد اجحاقظر غلا الب ار ال   تةرا ينتكهات ئجبارير اد مي انير التجهي  با قاقر اأا 

 ئنتنا  يتات تتليات ياا ضوف يتم تبيان  ا  ها 1   

ًالتاأد: نكهات  التطيير ضوف  0200ئجااا قا  مٌونات املي انير اجمااغير بزضم الطنر املالير  تٌو  

درهم تغلي  تٌو  التهةيزات تجاالير ملي انير اجمااغر  3.721.882,38ا درهم الكاةل التهةيزي  63.341.117,6

درهم امور بالاطبر جحطابات اج ؿوؾير تتٌو  من  طابات املبالـ  1012141222اد  ةتد  0200بزضم ضنر 

درهم تتٌو  من  طابإ الكزيبر الشاةةالا غلا قزيبر الةبي ال   ت ُو  0221222املزؾودالا اج ؿوؾير تنةرت ب 

منها ت ُو اأا  طاب التػات  الونو  ا ثم اجحطاب يخير   %20لل يرير تضالمير بتارتدانإ ت %80منها نطبر 

هم ا  طاب در  12221222. طاب النكهات من املبالـ املزؾودالا تتتٌو  من  طاب اضتهالى تنارالا الػاومير بابلـ 

درهم 1بالتاأد قا  مجاوع اجحطابات اد اج ؿوؾير امله ر ر من  يط  4221222اضتهالى املا  الػاومي بابلـ 

 درهم 1 11221222.يل يبلـ ما نةره النكهات تاملةاخ

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

تــــم تهــــةيم مجاوغــــر مــــن  غــــٌزا للطــــية رةــــ ظ مٌتــــر النكهــــات غلــــا اجمهــــود تغلــــا الػــــزف الهــــيم اــــد اجحهيهــــر

 املػهيات تالاطر املاوير تاملهارنر بالطنر الكارنر تمي انير الطنر اجحالير 1   

 ئجا نكتي اة ر املنانػر نبة  املنانػر باملةاخيل 
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 ِغزشبس عّبػٟ  ..............................................................ٟ دمحم اٌؾبرّ

ًــل هــذه يمــور اــد املي انيــر ت ًامــل اجحــو للانانػــر  ًاقيــر مل 3 نــا ياطتػــار أــد  نانػــر  نــا اريــة ضــاغر دنــاةو ؾيــر 

 للانانػر1

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

هذه نههر  ها املةاخيل تاملؿاريل  طر الهانو  الةاخلد هناى تةخل ثم عػهير ثـم نههـر نظـا  ئجا  خـة ًـل 

ر ضاغات قاػٍل تٌو  املنانػر م تؿزالا تنذهر اأا يمـور ال ـ  غلالهـا مال ظـات  طـر ًـل مطتػـار املال ظـ 3تا ة 

 ال   لةي  نأخةها ثم ننانػها  ما ننانؼ  هذا املنهو قلن ناتف   بةا اأا    تاتف  الطنر املالير1

 ِغزشبس عّبػٟ  .............................................................  ٟدمحم اٌؾبرّ

لـــةيا ان ـــراال نـــذهر اأـــا التؿـــويإ مباغـــزالا تزيـــة     غهـــي ان ـــراال بهلـــر املػلومـــات ال ـــ  توؾـــلإ  هـــا مـــنٌم  تمـــن 

ًــا  مــن يؾلبيــر   ت مــن املػارقــر توؾــلإ باجاوغــر مــن املػلومــات ت ضــبوع ت نــا  نزؤهــا تي  املػارقــر ا  غــزف ئ  

دنـــاةو قهـــو للانانػـــر ئ  تزيـــة    يٌـــو  ت لـــيال جيـــةا تنٌونـــو موقـــوغيي  ننـــانؼ  3تزيـــة الطـــية الناةـــر    عػهيوـــ  

ارقـــــر لبنــــا  مي انيـــــر بااضـــــظ اج اؾـــــر  هـــــا بهزيهـــــر غلايـــــر تنزيهــــر  خالنيـــــر تنزيهـــــر تكـــــان لألؾلبيـــــر تتكـــــان املػ

تتكان املوانني  بٍل  زير ت خالنيـر اـد ات ـاد الهـارار يجـر    عػهينـا الونـإ الٍـااد للانانػـر  مـا ئ  لـم تـزد اغهـا  

ٍااد ناز اأا التؿويإ تنؿوت قهو1  الونإ ال

 ِغزشبس عّبػٟ  ................................................................ دمحم اؽغبْ

تمهاـر ال ـ  تـزهن ضـنر الطال  غليٌم مجةدا  غانز الز ي للطـية ر البنـوني ن ـن  اليـا امـا  تتثيهـر  ضاضـير 

ٍاملهـــا ت ـــد ال ـــ  تكـــؼ التوجـــ  الػـــا  للمااغـــر لـــ  غالنـــر تنيـــةالا باملـــاُ الػـــا  اـــد غـــو املـــةاخيل تاملؿـــاريل تبالتـــاأد  ب

ًانــــإ جلطــــر  نههــــر نظــــا  ال ــــ  نتهــــة   هــــا 1املي انيــــر ت ؿـــــ لهــــا جلطــــر ت ــــةها جلطــــر اــــد الطــــنوات الكارنــــر ًلهــــا 

ًــا  اــد الطــنوات الطــابهر ًلهــا املي انيــر ت ؿـــ للاي انيــر تبزمجــر الكــاة ل تالت ــويالت املزتبهــر باملي انيــر هــذا مــا 

ضـاغات ت نـا  درص  3ا الا نههر تاد تضهها املي انير غنـةما بـة ت اـد الهـز  1.منذ ضني  تدجا بنا لةينا جلطر قزيةالا قالها 

 ُ و الــز ي تامله ر ــات تهــذا ا اجحــو التــةاتأد للاطتػــارينا مــا د رتال املػــزع هــو التــةاُت بــي  النــاص تيػــارياــد الكؿــو

يبهــــى مػــــزتع ماٌــــن ئغهــــا  مال ظــــات تمه ر ــــات تادخــــاُ التػــــةيالت تنــــأعي اــــد جلطــــر  خــــز  ثــــم يــــتم قالهــــا املؿــــادنر 

1الطـــإاُ هـــو هـــل تزيـــةت  مال ظـــات تمه ر ـــات تعػـــةيالت    ا   ن ـــن نطـــهو اـــد هـــذا املػـــٍل ا ياٌـــن    نطـــتاز اأـــا 

ل ئجا الطـية الـزة ظ ن ـاُت    تاٌنـا مـن الونـإ الٍـااد تدجا ئنتطـاا اجحـاُ يما  مهاا تٌن ت ةى ا عطـتهيؼ    عػاـ

عػةيالت غن املي انير ضوف نأجلها اأا اجملطر يخز  ملاجا بجلطر قزيةالا   ينإ تهو  بجلطر  خز  تتكـؼ  هـا بػـل 

 النهو1
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 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

ئجا يجــر    عػهــي املال ظــات تا ا ــة يانػــَ مــن جلــَ  ضــاغات3ئ طــا   نــإ نــة دارضــإ املي انيــر ر الطــية 

نــة دارضــإ املي انيــر يجايــؼ إلاخــوا  اجا نــة  املال ظــات تا ا ــة يانػــَ مــن جلــَ هــذا مػــزتع تضــوف نتةارضــ  تلــم 

ًانـــــإ لـــــةيَ   يـــــا  نبـــــل تنانػـــــتها مـــــؼ نكطـــــَ اجا  3تـــــتم املؿـــــادنر غليـــــ  بػـــــة ن ـــــن نطـــــتبو ي ـــــةاث لـــــةيَ املي انيـــــر ت

 أخةها اد التةخالت1املال ظات ن

 ِغزشبسح عّبػ١خ  ................................................................ عؼبد اس٠ت

الطــية الــزة ظ الطــية ماثــل الطــلهر إلاخــوالا تيخــوات املطتػــارات تاملطتػــارت  بالاطــبر أــد تةارضــإ مطــألر 

ٍــي  يــو   ي ــر تقــو ا يكــهزتني اأــا عضــميل مــايلد : املي انيــر اــد الهــانو  التظيمــ  تتٌــو  مــن  ابــواب هــذا  0املي انيــر ل

ايتهــا تنياتهــا تاملطــإتلير امللهــات غلــا غــاتو يغكــا  هــذا لــ ظ مــاا خــاؽ ئنــ  مــاُ غــا  تتتبػــ  اجحاضــبر اغتبــارا اه

تيجــــر تزغــــيةه تيجـــــر    يــــزتبو بػـــــٍل يبيــــر باملطـــــتجةات هنــــا  غــــير اأـــــا مــــذيزالا الطـــــية تسيــــز الةاخليـــــر الــــذي يـــــزبو 

بالاطـــبر ر اجحـــاتم  جـــا  اـــد تـــةخل الطـــية ة ي  1 هـــل هـــذه املطـــألر قػـــال ضـــوف تهبـــو قالهـــا مايـــاملي انيـــر بانظومـــر ج

للتونيإ   هل تكهز لٌم  نا املطألر مػهولر  ؾير مػهولر هذه املطألر ا ت ح تبالتاأد نػود اأا التأيية غلا مـا ضـبو 

نلنـــاه ضـــابها يجـــر ئغهاؤنـــا الونـــإ ًلنـــا مطـــتػةين تإلاخـــوا  ًلهـــم مطـــتػةين مطـــألر املاليـــر قالهـــا ئغـــارات تاضـــحر ا 

ــااد تزي نـــا ت  ٍـ ٍـــل مطـــإتليت  ن ـــن نهالـــر باغهاةنـــا الونـــإ ال  3لطـــنا مطـــتػةين غلـــا  ننـــا نازرهـــا تبالتـــاأد قليت اـــل ال

 ضاغات ن ن مطتػةين 1 1ضاغات 

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

ضـاغات نتـةارص    لـم ناتفـ  الهـزار بيـةنا مـاتم تتكـام غليـ   2.اضتاجالا الهـانو  التنظيمـ  تاضـح اجملطـر قالهـا 

 اضوف يٌو  ن ن ننانؼ اتا اأا  ة ي  لم يػهي  ي   ة مال ظات  ُو املي انير 1م

 ِغزشبس عّبػٟ  ................................................. ِٛالٞ ٘شبَ أششف

الطـية الناةـر يُت للـزة ظا الطـية ماثـل الطـلهرا ت يـر للطـيةات تالطـادالا املطتػـارين اجماـاغيي   نـا  يكــا 

منانػـتهم لــن نػــزف تخـتالات لــةينا الٌثيــر مـا يهــاُ هنــا  قـم ؾــوعي ئجا لــم يٌـن لــةينا الونــإ الٍـااد لٍــل التكاؾــيل ت 

اـــد  0200تنكهـــم يمـــور ييـــل تاـــز ا املاليـــر ل طـــإ ضـــهلر قفـــ  ال ـــ  ضـــوف تنفـــ  املةينـــر ئجا ا ياٌـــن    ننـــانؼ املي انيـــر 

 دترالا تاد تنإ تجي 1

 ِغزشبسح عّبػ١خ  .......................................................... فؼّخ اصٚساْ

وات املطتػــــارات تإلاخــــوالا املطتػــــارت ا اجحكــــور الطــــال  غلــــيٌم الطــــية الــــزة ظ ا الطــــية ماثــــل الطــــلهر يخــــ

نههـر اـد املـةاخيل ييـل ضـوف يـتم منانػـتها  ت  12الٌزيم نههر نظا  ضوف نٌزرها لم تم قـتي اللمنـر املاليـر للمايـؼ 

ًانــإ اــد اللمنــر املاليــر درضــإ يــو   مــن لهــم  ــظ  .020ايتــوبز  01ئبــة  الــز ي قالهــا مــؼ الػلــم    الطــية جيــز    اجملطــر 

 0 يــا  املاقــير تمــن لــ ظ لهــم  ــظ لــم يهلــؼ غلالهــا اأــا يــو  اجماػــر اــد  2.نلػــوا غلــا هــذه املي انيــر مــن نبــل اــد قهــة ئ

مطــا ا اــد يــومي  هــذا مــن جهــر مــن جهــر تانيــر دتريــر الةاخليــر ال ــ  ت ــإ غلــا التنايــر اج اؾــر باملــةاخيل  ــد تاضــحر 
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ٍارنــا  انــ ٍــار تنػهــي  ق ا  ضــتؿزب يبــواب مكتو ــر للمايــؼ  بــةا  الــز ي اج ــاؽ بــ  ملــاجا ا تزيــةتنا    نػــاريٌم اــد يق

تةاتلـ  ا تهزيــز ايتـوبز  ـُو مــاتم  101ئضـتجابر لهـذه اللمــن ال ـ  تـم تٌوينهــا  ريـة ئغهاةنــا تهزيـز اللمنـر املاليــر ئجا مـز اــد 

 اللمنر املالير عػهي  رة طر اللمنر ال    نت بإ داخل اجملظ 1

 ئ١ظإٌبئت األٚي ٌٍش  ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

جحــة الطــاغر لــم يػهــي  ي   ــة  ي ر ي 1لــ ظ مــن الكــزتري    عػهــي رة طــر اللمنــر التهزيــز اج ــاؽ باملي انيــر 

 توقيي جمنر املالير  غار الالها رة ظ املٌتر ئ  تزيةت  ئغادالا التهزيز قليػةه 1

 ِغزشبسح عّبػ١خ  .......................................................... فؼّخ اصٚساْ

زؾـر نػلـن غـن جمنـر املاليـر نتـةاُت قالهـا باضتكاقـر اللمنر لم تتةاُت بػة ئجا ا لم تتـةاُت بػـة يجـر ئغهاؤنـا ق

ٍامل تم نؿوت تناز ا تهزيز اللمنر املالير ا يٌو  تهو 1  تنأعي باػزتع مت

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

اــد جلطــتي  تاــد اجملطــر تخيــرالا ؾــوتإ غلالهــا لإلغــارالا رةــ ظ  .020ايتــوبز  01جمنــر املاليــر دارضــإ املي انيــر اــد 

 1ت  ئغادالا التهزيز ضوف يتم ئغادت غار اأا جلَ اد التهزيز هذه يمور تهنير تزيةاملٌتر  

 ِغزشبس عّبػٟ  .............................................................. دمحماٌؾبرّٟ 

ظ تنليمـــ  اللمنـــر لـــم   كـــز مةاخلـــر  خـــز : اـــد هـــذا إلانـــار  نـــا نـــة  كـــزت اأـــا التؿـــويإ غلـــا املاليـــر اـــد اجملـــ

م نـزا الا تهزيـز املاليـر مـن نـزف رة طـر اللمنـرا ن ـن نهالـر ا اد اجملظ  تنليمـ  مـز جلـَ ياـا  نالبـإ املػارقـر تـئلالها

 الطيةالا رة طر جمنر املالير    تهز  التهزيز  ت عػهي  اأا ناةبتها1

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

 1النكهات ٌترمنزف الطية رة ظ  تم التؿويإ غلا التهزيز ب كور الطلهر اجحليرا تالتهزيز موجود ت غار ئلي  من

 ِغزشبسح عّبػ١خ  ............................................................... ح دٔجٟص٘ش

الطـــــية الـــــزة ظا الطـــــية ماثـــــل الطـــــلهرا الطـــــيةات تالطـــــادالا املطتػـــــارت  تاملطتػـــــارات ياـــــا جـــــا  اـــــد التهزيـــــز 

غطـــيؼ املـــةاخيل تاـــد تهزيـــز مٌتـــر النكهـــات نـــةموا نـــزا الا تهنيـــر ضـــوا  للاـــةاخيل تضـــوا  املؿـــاريل مي انيـــر التطـــيير 

إ جمنـــر املاليـــر تنامـــإ بتهزيـــز ملػـــزتع املي انيـــر تجـــر غلـــا جمنـــر هـــذه  نـــزا الا تهنيـــر للاـــو كي  مـــن بػـــة جلـــَ اجتاػـــ

املاليـــر    عػهيـــ  لنـــا اـــد هـــذه الـــةترالا  نـــتم ياجلـــظ لـــم ت كـــزتنا اـــد جمنـــر املاليـــر التهزيـــز لـــم يهـــزا غلينـــا تتهولـــو  لنـــا 

تهوــ  لٌــن ن ــن  إلاغــزاى  يــن هــذا تغــزاى   ايــن التهزيــز   يجــر ئغهــاؤه لنــا تيٌــو  بــ  املــةاخيل تاملؿــاريلا التهزيــز 

   .نزية تهزيز اللمنر غلا ماجا اغتؿلإ اللمنر تما التػةيل تما إلاقاقات ال    قاقتها هذه اللمنر

 ِغزشبسح عّبػ١خ  ...................................................... اٌض٘شاء  سؽّْٛ

ايتـــوبز  غهيتـــ  اأـــا تدارالا لـــ ظ هنـــاى  ي نـــانو  يلـــش   01الطـــية الـــزة ظ تهزيـــز اللمنـــر املاليـــر ال ـــ  انػهـــةت اـــد 

يـــر    تهـــز ه تاـــإ املؿـــادنر غليـــ  خـــالُ اللمنـــر ا مةيزيـــر املؿـــاجح مػـــٌورالا لـــةيها التهزيـــز تغـــٌزا رة طـــر اللمنـــر املال

للطية الزة ظا الطية الزة ظ نانا بوقؼ نظـا  داخلـد تهنـاى مجاوغـر مـن الهـواني  ال ـ  ت ٌانـا ا يالـَ مطتػـار 
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لنا نػزقها  ت مزت ضـالكرا التـاري  يػـهة    ي  اية غلا مطتػار اخز اد تارتدانإ يجر    نبتػة غن املشايةات تاأا قٍ

ا رة طـــر اللمنـــر املاليـــر نـــة تقـــػإ التهزيـــز الـــذي ؾـــادم غليـــ   غكـــا  جحاـــة ا نـــاص تارتدانـــإ لهـــم جايـــزالاتيضـــمل تا

 1اللمنر املالير نة  غهيت  ملةيزير املؿاجح تغٌزا الطية الزة ظ

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

اجا نــةخل اــد تكاؾــيل ا  هايــر تــم تهـةيم هــذا الػــزف ا نػــزف ملــ تغليــ   اأــا املةيزيــر تهزيـز اللمنــر املاليــر  غهتــ

تالتهزيـز يػهــى اأــا املةيزيــر تيـتم البنــا  غليــ  لــ ظ  للمنــر ا املاليــر تــم التؿـويإ غلالهــا مــن نــزف يغكـا  املنتطــبي  لهـا

الطــيةالا الزة طــر هــو الــذي  مامنــا هنــا ا  ع الــذي نالــإقــزتريا نزا تــ   نــا اضــتؿزب ن ــن  مــا  مػــزتع املي انيــر املػــزت 

 1الوثاةو الهانونير نة تم عطلياها ًلها تاد الونإ الهانوني ل ظ قزتريا جمنر املالير    عػهي التهزيز 

 ِغزشبسح عّبػ١خ  ............................................................ اعّبء ٌمغذس

 نـــ  ئنؿـــا   ر   نــ  مـــا املــانؼ مـــن    التهزيــز يهـــز  ا لــم نٌـــن نػلــم بـــةترالا املاليــر تنلـــإ  نــ  مـــزت دترتــي   نـــا  ؾــزال 

قاـا  للاػارقر ت  ن  ن  ئنؿا   يكا لألغكا  اد تؾلبير ا يػهل ا  نهُو اننا نزية الةياهزانير تن ـن ا نػاـل  هـا1

املانؼ من نزا الا التهزيز من نزف رة طر اللمنر نزية ا  نػزف ما التػةيالت ال   نامـإ  هـا هـذه اللمنـر  تمـا امله ر ـات 

  اد مػزتع املي انير1

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. ِٙشعٟدمحم أ

املي انيـر مػـزتع  ا نا  ضتؿزب لهذا النهاع جمنر املالير غلالها    تهز  التهزيز تالتػةيالت ال   نامإ  هـا هيهر 

ًانـــإ أـــد مال ظـــات ت دليـــإ  هـــا هـــل الهـــ ف هـــو ئؾنـــا  النهـــاع  ت ةنتةاتلـــ  اـــد الـــةترالا تهنـــا نؿـــوت غليـــ ا مـــا الكـــزم ئ  

ليـر تمانالتـ  املةيزيـر 111 ن ـن امامنـا مػـزتع ئجا يجـر ئغهـا  ان را ـاتٌم تمال ظـاتٌم نـذهر ف مانالإ جمنر املاةاله

ٍامــــر تا ا امامنــــا مػــــزتع لتــــةاُت ئجا نتةاتلــــ  اــــد هــــذا اجملــــظ لػــــكاقير ئجا ننــــانؼاأــــا يمــــا  هــــةقنا هــــو التنايــــر تاجح

ٍاُ اد هذاتم البنا  غلي  تننانػ ا جمنر املالير نامإ بتهزيزها ت غهت  للاةيزير ت   1 ناز اأا املال ظات 1تا ئغ

 ِغزشبسح عّبػ١خ  ................................................................ عؼبد أس٠ت

ابــواب تهــذا اــد  ــة  0 غــود اأــا التــذيير بالنظــا  املــاأد الهــانوني التنظيمــ  يوضــح املطــاةل املتػلهــر باملي انيــر اــد 

ًانــإ رة طــر جالتــ  ئغــارالا  ت مإغــز غلــا  هايــر يغــيا  ئجا ينــتم تزيــةت     تٌونــو قــوم هــذا الهــانو  قهــذا غــأن ٌم تدجا 

اأـا هـذه يغـيا  للتنبيـ  بـأ  مطـألر املهالبـر بوثيهـر هـذا هـو  قوم ًل هذا قهـذا غـأمها ن ـن نػـود اللمنر تزية    تٌو  

اـــد  ـــة جاتـــ  إلاؾنـــا  ملـــاجا هـــذه اللمنـــر تبوـــ  تهزيزهـــا  تا غلـــا ماضـــبو تهـــو تهوـــ  ب يـــإ يٌـــو  هنـــاى رؾـــة يٌـــو  هنـــاى 

انيــــر تبالتــــاأد اللمنــــر تجتاــــؼ  هــــةف اغهــــا  مال ظــــاتا رؾــــة لــــبػل يخهــــا  رقــــؼ  ؿــــز جماوغــــر مــــن مٌونــــات املي  

توؾـــيات هـــل ًـــل هـــذا لـــ ظ لنـــا اجحـــو اـــد النظـــز ئليـــ  تن ـــن مٌـــو  مـــن مٌونـــات اجملـــظ ئجا عػلـــو يمـــز بلمنـــر تـــةاتلإ 

    عػهي  لنا ن ن بٍل  دب نهالر 1ت ملإ مال ظات ت غهإ توؾيات يجر 
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 ٌٍشئ١ظ إٌبئت األٚي  ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

 .نكتي اجملطر للاةاخالت من لةي  مال ظات

 ِغزشبس عّبػٟ  ................................................................. دمحم عجشٞ

مـن النا يـر املطـهزير  الـذي يهـة  مػـزتع املي انيـر هـو الـزة ظ  0200ن ن اليو  بؿةد مػزتع املي انير لطنر 

ر ُ ػــــزتع املي انيــــتمٌتــــر اجملــــظ تــــم ت ــــاُ غلــــا اللمنــــر املاليــــر ملنانػــــتها تتهــــةيم تهزيــــزا ت  بالاطــــبر للاــــةاخيل م

مليــو   10ا مػــزتع املي انيــر يهــُو    مجاــوع مــةاخيل هــذه الطــنر ضــوف تؿــل اأــا جــا  باجاوغــر مــن يرنــا  0200

مليـو  ضـنتيم  120نجـة سيـادالا تؿـل تهزيبـا  .020ال ـ  جـا ت اـد مػـزتع ُ  .020درهم ئجا نارناها مؼ املـةاخيل اـد  14ت

تهـــــذا غـــــد نـــــحيي ا ياٌـــــن     يٌـــــو  جلـــــَ انـــــ  اـــــد  %46, 11ي انيـــــر  ـــــد باػوـــــا نطـــــبر الناـــــو ال ـــــ  يتونػهـــــا مػـــــزتع امل

ضــوف  .020تناســاا مــا نانــا بــ  اــد  0200تهــةيزات املي انيــر يجــر    تٌــو  الؿــةنير للاــةاخيل ن ــن نــةرص املي انيــر 

مليــــو  درهــــم تاملــــةاخيل ال ــــ   11ضــــابها  0202نلنــــا املــــةاخيل ال ــــ  ضــــوف تت هــــو اــــد  0202 غهــــي قهــــو خالؾــــر اــــد 

الــذي  0202باػوـا املبلــ الـذي نلنـا اـد  %86مليـو  درهـم باػوـا لـن نؿـل اأـا نطـبر تضـت الؽ  11ت ههـإ قػليـا  ـد 

املليــــو  ضــــنتيم نلنــــا هنــــاى قــــزتف جاة ــــر  .مليــــو  هنــــا عمــــش ب  11توؾــــلنا ب  0202مليــــو  درهــــم اــــد مهايــــر  11هــــو 

ـا .020ًــا  هنــاى عمــش اــد املي انيــر ا  0202يورتنــا ئجا  ًـ  1مليــو  درهــم باػوــا  12  يتونــؼ اننــا ضــوف نــةخل املػــزتع 

ٍــي نٌاــل املــةاخيل تنؿــل اأــا املــةاخيل  433مالييــر ت  3تــم ادخــاُ  .020اغــهز اــد  0مالييــر اــد  ــي   مليــو  ضــنتيم يػوــ  ل

اجملــظ ضــوف  0.ت ..ت 2.مليــو  هــل اــد هــذه الثالثــر يغــهز  100يلشمنــا مليــار ت  .020ال ــ  ؾــادننا غلالهــا اــد مي انيــر 

 1ت 3ت  4مليـو  ضـن تم يطـت يل مـؼ الػلـم    الت ؿـيل اج ـاؽ بالكـزاةر اجحولـر يٌـو  اـد غـهز  100يةخل مليـار ت 

 يكـــا ضـــوف عػـــزف عمـــش باػوـــا  .020مليـــو  ضـــنتيم لػـــهز قهـــو انجتـــاس ئجا  42ئجا تجاتسنـــا  0.ت ..ت  2. مـــا اغـــهز  1ت 

زاضـا  نـاُ السـا  ال %11,46ضـوف ن هـو نطـبر الناـو  0200املةاخيل ال ـ  ان ر ناهـا لـن نؿـل ئلالهـا ثـم نـأعي تنهـُو اـد 

ا ن ـن ا نػـزف هـذا املػـزتع ييـل تهـة  تبـأي منوميـر ا بـأي دراضـر ا يكـهز أـد    هـذا املبلــ    هذه ترنـا  مطـت يلر

ٍاُ نهُو  ن  ضوف ن هو  ماليير تم نبو  غلي  اد املؿـاريل ثـم  1املهزتال ياةاخيل يطت يل تيؿػر ت هيه  ا تتغ

ًانـإ اجمااغـر   تـةخل نـأ مليــو  درهـم ئجا اـد هــذه  02عي اأـا املؿـاريل نكــؼ قالهـا بػـل املبـالـ ل طــإ مـن يتلويـات ملــا 

ٍاُ انــ  تكــؼ  مليــو  ثــم تبوــا غلالهــا املؿــاريل 1ي الؾــر هــذا املػــزتع  تا  022مالييــر ت  1اجحالــر نكــؼ املؿــاريل تغــ

قـؼ نزجؼ اأا مطألر املؿاريلا ل طـإ هنـاى النجاغـر اـد ت  ل طإ هناى الؿةنير ا ل ظ هناى تزغية النكهات تهنا

مليــو  درهــم ييــل جلــَ تييــل  41نلنــا الةتلــر ضــوف عػهينــا مبلـــ  TVAا ئجا هنــا هــذا املػــزتع تقــو تونػــات ؾــادنر

قــػ  قهــو مـــؼ اقهــإ غليــ  تسارالا الةاخليــر    تــم ت هــل هـــذا املبلـــ ت  0200اــد  TVAضــوف عػهــي الةتلــر هــذا املبلـــ اــد 

   اجمااغـــات غلالهـــا ا  عػتاـــة غلـــا مواريـــةها  TVAتسيـــز الةاخليـــر اـــد ئنـــار اجتاـــاع تسارالا الةاخليـــر يهـــُو     الػلـــم   

اغــــهز اــــد الكــــزاةر اجحولــــر ا  2.اغــــهز ات  10مطــــألر  خــــز  تــــم تدــــ يم قالهــــا املــــةاخيل اهاــــاُ الكــــزاةر اجحولــــر اــــد 

درهــم ييــل  122ضــوف نــةخل مليـار ت .020نــا انــ  اـد ماليــي  درهــم مليـار اــد هــذه الػػـزالا اغــهز ا ثــم جانـا تنل 2.تتػـة  

جلـــَ اـــد غػـــزالا اغـــهز تلـــم نؿـــل اأـــا مليـــار قٌيـــل جلـــَ اـــد غـــهزين هـــذه تهـــةيزات املـــةاخيل امله ر ـــر قالهـــا نـــوع مـــن غـــة  

ان ٍاُ لـــةينا اـــد املـــةاخيل ؾيـــر ت انػيـــر تمبـــالـ مه ر ـــر تهايـــرا إلاغـــ ا نـــأعي اأـــا ػيـــرا املؿـــاريل تبوـــا غلـــا املـــةاخيلالو
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ًانــــإ هنــــاى سيــــادالا باطــــبر يبيــــرالا ضــــوف يــــتم التهــــزم الالهــــاا بالاطــــبر اجــــور يغــــوا   املؿــــاريل هنــــاى بػــــل الكؿــــُو 

ًانـــإ هنـــاى   .11هـــذه الطـــنر املػـــزتع يه ـــرال  .020مليـــو  ضـــنتيم اـــد  302ت  0202مليـــو  ضـــنتنيم اـــد  02.الػزقـــيي  

ـــي يطـــتكية يغــــوا  الػز  ٍـ قـــيي  تلٌــــن هنــــا يلشمنـــا نــــوع مــــن مليـــو  ضــــنتيم ياٌـــن هنــــاى مػهــــى التػويكـــات الػاةليــــر ل

ٍامر لٍي نػـزف الػـةد الـذي يػاـل تهـذا موقـوع اخـزا بالاطـبر لهـةتر الشيـوت  مليـو  مهبولـر ا   012الػكاقير تاجح

ارتكــاع يضــػار الب ــرتُ اــد الطــوم الػامليــر تلٌــن مــاا  قهاــ  لــم  ر  بلةيــر تكــؼ ضــ رنا الب ــرتُ اــد البــارى جلــَ يػــٍل 

1 اــد مي انيــر تارتدانــإ نجــة قالهــا مؿــاريل بونــات ا نػــزف الطــيارالا يــم عطــتهلَلنــا نطــت ة  الخهــز غلــا الطــاينر تماس 

ا  دتات الػاــــل ل طــــإ ( لــــ ظ هنــــاى  ترام  ت  نــــال املــــو كي  هنــــاى مػــــٍل يػــــاني منــــ  املــــو كي  ت ــــد  اتاس  املٌتــــر

كؿــُو قالهـــا غالمــر اضـــتكها  ا موجــودالا ا نػــزف  يـــن يؿــزف مبلــــ اتاس  املٌتــر هنـــاى غالمــر اضـــتكها  يبيــرالا هـــذه ال

ا نزيـة     0200ا اـد ضـنر ا املبلــ الـذي تـم تقـػ  مبلــ تهمـ هـذ 022مالييـر ت  1ياٌن ت هيو الكاةل ا ياٌـن ئدخـاُ 

ــي  ٍـ نطـــاؼ  نـــ  هنـــاى عمـــش مـــن ضـــوف يت اـــل مطـــإتلير هـــذا املػـــزتع هـــل املـــو كي    مـــن تقـــػوها   يجـــر    نػـــزف ل

ـــا  ال مــــش هــــل ًـ اــــد يــــ     يهــــُو اجحهيهــــر اــــد املي انيــــر1 ضــــوف ن اــــل التهوــــ  جلــــَ   املو ــــل غل ن اــــل املطــــإتلير ئجا 

نههــر اــد جلطــر تا ــةالا خاؾــر باملي انيــر ننــانؼ تيــتم املؿــادنر  1.اجملطــر يجــر    ننــانؼ املي انيــر لو ــةها تلــ ظ 

ا التــةبير يت طــن  غلالهــا تعطــلم اأــا اجمهــات املػنيــر تن ــرى الــنهو يخــزين اــد جلطــر  خــز  1 هــل هنــاى نيــر  طــنر اــد  نــ

اجملــظ غليــ     يب ــإ غــن مــوارد ئقــاقير  هــذه املــةاخيل يجــر    نهــُو تارتدانــإ ل طــإ  هــا مــةاخيل غلينــا    نــز  

املليـار لٍـي تؿـبي  1.رؤير  خز 1 اض راتيجير الػال1 ييل يجر غلينا    نب ـإ غـن اغتاـادات تارتدانـإ يلشمهـا مبلــ 

مليـــــو  يكـــــاةل ضـــــوف نػـــــ ري منهـــــا  00.بـــــ  شـــــا   ا ياٌـــــن اـــــد مبلــــــ مليـــــو  يكـــــاةل ضـــــوف ن هـــــو  00.مثـــــل املـــــة  

الطـــيارات1 هـــل الطـــيارات  ــــد يتلويـــر  ت ضـــيارالا النظاقـــر غلينــــا    نطـــهز غلـــا يتلويـــات تنهومــــو بتـــةبير نـــةرالا املــــوارد1 

ينــــر الطــــية الــــزة ظ هــــو غكــــو اــــد اجحٌومــــر  تاوــــا    تــــةخل اغتاــــادات  خــــز  اأــــا اجمااغــــر اــــد ئنــــار رد إلاغتبــــار للاة

 مثل با د املة 1 الػتيهر تيذلَ تأهيلها لٍي تٌو  مثلها

 ِغزشبس عّبػٟ  ................................................................ دمحم اؽغبْ

قياـــا ي ــــ نههـــر مػـــزتع املي انيـــر ضـــوف   ـــاُت باغهـــا  ئنـــار غـــا  مكـــاده    مـــن  راد التؿييـــر تإلاؾـــالال تقـــو 

تهليـــــةي الٌالضـــــيٍي الناـــــودا التناـــــوي اجمةيـــــة يجـــــر الههـــــؼ مـــــؼ يضـــــالير الهةياـــــر تالطـــــابهر تتـــــةبير اجحـــــاقظ بال

اجحــةتد النتــاة  تقــزترالا تبوــ   ضــلوب جةيــة  ٌــيم اــد تـــةبير نــاةم غلــا اجحةاثــر تالػهالنيــر تالنجاغــر مــن خــالُ رؤيـــر 

ي تاضــــح تناــــوالا  ييــــة    تثيهــــر املي انيــــر ال ــــ  بــــي   يــــةينا مهاــــر جــــةا امهــــا ت ــــرجم  اضــــ راتيجير تبزنــــام  غاــــل عػــــاًر

انػيـــــا الوغـــــود تتل  امـــــ ات ال ـــــ  نـــــةمإ للهياـــــر الناخبـــــر  تنـــــا  اجحاـــــالت تنت ابيـــــر تبالتـــــاأد تضـــــتجابر بـــــامللاوص تت

جحاجيــــات تدنتــــةارات الطــــاينر اـــــد ت هيــــو تنايــــر غـــــاملر تمطــــتةامر انتؿــــاديا تاجتااغيـــــا تثهاقيــــا ترياقــــيا تبي يـــــاا 

يـــر عػـــاريير اـــد   هـــل  غتاـــةت منومي انيـــر هـــذا يبوـــا غلـــا هـــذا يضـــاصيضـــالر ال ـــ  تهـــزال نكطـــها  ـــد هـــل مػـــزتع امل

ئغةاد هذه املي انير   هل    رمإ مهتكيات دترير الطية تسيز الةاخليـر ال ـ  ت ــ اغـةاد تتنكيـذ مي انيـر اجمااغـر 

جــا ت بٌتيــر  0200  دتريــر تسيــز الةاخليــر  ــُو اغــةاد تتنكيــذ مي انيــر اجمااغــر بزضــم ضــنر 0200بزضــم ضــنر  ال رابيــر

 جل النجاغر 1من تجزا ات ال   يابػد اتباغها من  
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إلادارالا الزناير تتلٌ رتنير تنة اضت كزنا هذا الورع الٌبير اج ـاؽ بالزنايـر تإلادارالا تلٌ رتنيـر للاي انيـر 

  هـل هنـاى ال رغـية  هـل هنـاى   يدا   تنجاغر التةبير املاأدتم ت طي  يدا  تنجاغر التةبير املاأد ا هل هناى ت طي

انػير اد الهةيزا   هل هنـاى يتلويـر للنكهـات تجباريـر اإ غلا مطتو  املةاخيل تاملؿاريلت ال   تالؿةنير تالو

ةل خؿوؾـــا املـــو كي  انـــ  اـــد  سمـــر يورتنـــا تونكـــإ ال رنيـــات 111 ت ـــا  الونـــإ لتطـــوير تقـــػير املـــو كي  هـــذه املطـــا

غـر تهنـا نـأعي للػـكاقير ا هناى املتـاخزات مـن  هنـا    نػـزف الـةيو  ال ـ  غلـا اجمااقزترير تجنر تزايم املتأخزات

 تجلَ لتهويم إلاغوجاا ئجا لم نهل غلا التهييم لن ناز اأا يمالم يطت يل 1

مػــاريؼ -اختيــار املػــاريؼ يي ــر مزدتديــر  الةنــر اــد ت ةيــة املػــاريؼا تــأتير غلــا مطــتو  تجتاــاملد تتنتؿــادي 

 1 )املنانو اج كزا  ًلها متونكر –إلانارالا الػاومير 

اـــد  .020اجمبايـــات لت طـــي  املـــةاخيل نـــة ؾـــادننا غلـــا مجاوغـــر مـــن التػـــةيالت اـــد دترالا ق رايـــز  هنـــاى نـــانو  

انتظـــــار تكػيلهـــــا ا  الةتريـــــر جـــــا ت لتوضـــــيؼ اجمـــــاُ لتهبيـــــو بػـــــل الزضـــــو  املوجـــــودالا ي  خؿوؾـــــا رضـــــم الطـــــٌنا 

هبنــا نبهــا للةتريــر جرنــا  ئجا اج ــةمات اجمااغيــرا الزضــو  غلــا يراضــا  الؿيــر مبايــر تلٌــن ئجا نظزنــا نجــة الــنك  اــد ي 

تيـــتم جاػهـــم  0200/.020- 0202اـــد الزضـــم املنهـــ  غلينـــا بهاغـــةالا الثالتيـــر بـــي  ثـــالث ضـــنوات  %7نجـــةها تهـــُو بشيـــادالا 

مليـو  اسدادات اـد الزضـم املنهـ  هـذا  .0.نجة  %7هذه  د الهاغةالا الثالثير ثم سيادالا  0.تقز هم اد  44تتهطياهم غلا 

الالهـا هـذا هـو الهـزال الطـليم  %8ي انير1 رضم الطٌن الةترير تهُو نيم بالهاغةالا الثالثير ثـم اقـاقر الصا   يا ر غلا امل

ــي تٌـــو   هـــا  ٍـ اـــد ئغـــةاد املي انيـــر 1توضـــيؼ الزضـــو  غلـــا البنـــا  ل ػـــال إلاؾـــالال  مطـــاةل تؾـــالال تالتطـــوير تالهـــة  ( ل

 الا 1ز نامر ل ػال املناُس املإجتوضيؼ الزضم غن إلا الزضو  لٍي تاتػؼ املةاخيل تموارد اجمااغر 1

ــا  هنـــاى  ـــمل    ا  ًـ ًارتـــر ا نػـــزف ئ   ــات هنـــاى  ٍـ تهـــل تـــم جـــزد اجـــزا ات جةيـــةالا جـــا ت  هـــا الةتلـــر اـــد املاتل

ٍات اجمااغر  عػال غلالها1 %50تتبهى   %50ا ئجا ناإ بالتنظيم نة رب إ ماتل

ملػــــاريؼ اج اؾــــر بــــالتجهي  نــــة عطــــلاإ جــــةُت قياــــا ي ـــــ تنكيــــذ ا .020ت0202ت02.0غلــــا مطــــتو  مي انيــــر 

يوجـة بــ  تغتاـادات ال ــ  رؾـةت الالهــا تمـا تــم دقػـ  غنــةما  نـو  بــالهزا الا  جـة بهــ   .020اغـهز مــن  0ت 0202ت 02.0

يبير اد تنكية املػاريؼ تاملةينر تاتظز تالطاينر تاتظـز تاملتتبيػـي  للػـأ  اجحلـد ياتظـزت 1 نجـة قـػل اـد نطـبر يدا  

 ػة تلم تنكة مػاريؼ  مواُ بزمجر تلٌن لم ت زا للوجود 1هناى  مواُ لم ت زا ب

قــــػل اــــد نطــــبر يدا  تتل ــــ ا  مهارنــــر مــــؼ تغتاــــادات النهاةيــــر تال رمجــــر عػ ــــر مإيــــة تملاــــوص غلــــا مطــــتو  

 مػاريؼ مي انير إلاضتثاار 1

مطــــتو   نكــــظ الصــــا   نجــــة غلــــا .020اغــــهز مــــن ضــــنر  0 02.0/0202بالاطــــبر لتنكيــــذ مي انيــــر التطــــيير ضــــنر 

التنكيذ اد مي انير التطيير قـػل يبيـر اـد النكهـات املـإدات مهارنـر مـؼ النكهـات املل ـ    هـا تجـة قـزم يبيـر تـأخير اـد  دا  

 مطت هات الةاةني  بػة انجاس اج ةمر هناى ئش اؽ نامو باغاالهم لٌن لم يتم الةقؼ لهم 1
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  عػهــى للماػيــات  ا دغــم اجماػيــات يتجــاتس مليــو  جــش  مــن املــني ال ــ .0.مطــألر دغــم اجماػيــات هنــاى مبلـــ 

مليو  يوجة ب  تتكانيات مؼ اجماػيات الزياقـير ا هنـا ؾيـاب بالتػامـل غلـا اضـاص املطـاتاالا  .0.مليو  تجش   422

ٍااا  الكزؽ مؼ جاػيات اجمتاـؼ املـةني غلينـا بـالهُو هـذه عػاـل تهـذه ا ا ا  ر  تنتاـا  غلينـا بالػاـل مـن يػاـل  تت

 مػ 1شن

 تنتهاةير اد دغم اجماػيات ؾياب مػايير تمهايظ منههير تموقوغير تاضحر تغكاقير 1

 قياا ي ـ املةاخيل  0200بالاطبر للاي انير اد الػو املتػلو باملةاخيل ضوف  نانؼ مي انير 

يل غطــــيؼ هنــــا لــــةينا ثــــالث  نــــواع مــــن املــــوارد اج اؾــــر باملــــةاخيل ا هنــــاى املــــوارد الذاتيــــر مــــا يــــةبز تييــــل املــــةاخ

تهنـــاى الزضــــو  اجحولــــر ت ـــد ثالثــــر  الزضــــم املنهـــ ا الزضــــم غــــن اج ـــةمات اجمااغيــــرا تالزضــــو  غـــن الطــــٌن( املٍلــــل 

   1باضت الؾهم

يلشمنا إلا ؿا  تلشمنا جمنر يوجة  ها ناص من اجمااغر من الكزاةر ناص مـن اج شينـر الػامـر للكـزاةر نـاص 

 غػنا قوقر  يلشمنا الػكاقير اد املاُ الػا 1من الطلهر تنهومو بالت يي  اد قزتف يورتنا 

( مليــو  باػوــا هنــا يجــر    يــشداد اليــ  .4  0202مليــو  تاــد  .3ًانــإ بــ   02.0مليــو  تاــد  12رضــم الطــٌن بــ  

 قهو 1 8%

مليــو  تت   .4.ا  0202مليــو  تاــد  310ت  02.0رضــم اج ــةمات اجمااغيــر اسداد قيــ  بػــٍل تؾــل اأــا مليــار اــد 

اييـة ضـوف يٌـو   .020ًا  قالها الػةس تضـنر  0202م النك  قي  بػٍل يبير بالاطبر لػو املةاخيل ضنر مليو  ت 122

ًانـــإ  02.0ا اــد ضـــنر   تغتاــادات التطـــيير اـــد اخــز ضـــنرا تـــأعي مــن ئلؿـــاا مــن ايـــن تــأعي عؿهيـــر جلـــَ ال مــشقالهــا ال مـــش

 1مليو   022ماليير ت 1اأا    تؾلإتت  122ماليير ت 1 0202ماليير تنؿل اد املي انير  1لةينا 

اا: هــو غــة  ا  ــرا  الهاغــةالا الثالثيــر اــد التهــةيزات اج اؾــر باملــةاخيل تــم الــنك  اــد يرنــا  التهةيزيــر اــد تاضــتا

انػير نبها لةترير تسيز الةاخلير ما من غأن     ي لو ؾـػوبات ماليـر اـد اخـز الطـنر مـؼ ا تاـاُ الطـهوم  ؾياب الو

 اد ال مش 1

 خعّبػ١ حغزشبسِ  .......................................................... فؼّخ اصٚساْ

الوقػير املالير اد جااغر تارتدانإ ئقاقر اأا ما نبل ياا نلنا الةترير اج اؾر بالةاخلير تهلر تناير 

 املةاخيل ما د رؤير املٌتر اجمةية اد هذه النههر ييل ضوف تنما املةاخيل  

بطيهر ت ويل ضوم  مال ظات ال   ناُ تخوا   ُو النك  اد مي انير املةاخيل ضوف نػهي بػل يمثلر

 مليو   هل ضوف يت هو ا  ا    42البهاةم نجة ان  رؾةت الي  

 بالاطبر للاةاخيل  رية    اغزف ييل تم الػال غلا هذه املةاخيل من نزف املٌتر 

بالاطبر للتطيير نجة     جور يغوا  الػزقيي  ا نٌزه    نػزف  غةدهم  جورهم تنجة نهـ يبير اد 

 1يػالو   ت هناى من يػال تهناى اهةمها تخوا   رية    نػزقها هإا  يش اؽ ًلهم اج ةمات ال   ت
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املليو  هل  د قهو  .بالاطبر للوقػير املالير نزية    نػزف الةيو  مثال مؿاريل الٌهزبا  نلتم تؾلإ 

انػي  يجر ئغهاؤنا اجحهاةو  نتم املطيرت    1املوجودالا ات ا غلينا باػزقر اجحهيهر يونو ت

ًانإ   مليو  سيادالا يبيرالا 1 02املليو  ثم رجػإ  4مطألر الةغاتي : مطهزالا االةغاتي 

 ضإاُ غن تقػير املواؾالت اضلٌير ما د الػزير ال   نتػانة مػها1تيتانر ال    قيكإ 1

 بالاطبر اجور املو كي  هناى ارتكاع ق يل نتطا ُ  ُو عطوير تقػير املو كي  1

واُ ال   بنايات تدارير ملٌتر التػاير ا ن تاا اأا يزا  مهز التػاير ن تاا اأا هذه تمبالاطبر  ي را  ال

 ضوف تؿزف  هذه الهزيهر 1

 ِغزشبس عّبػٟ  .............................................................. دمحم اٌؾبرّٟ

اد اجحهيهر بالاطبر للاي انير يٌو  لها توج  اض راتيجد هذا التوجـ  نانـا بـ  تؿـور لـم نبـة ه ي  اـد اجحهيهـر  

ن اجحالــــر تنت ابيــــر هــــذا التوجــــ  نانــــا ببناةــــ  غلــــا  مــــورين مهاــــي  هاــــا   تزغــــية النكهــــات تت طــــي  ينــــا نبوــــ  قيــــ  مــــ

درهــم  221222.املــةاخيل ناــإ بةراضــر مــؼ مٌتــر الةراضــات اــد تارتدانــإ هــذا املٌتــر خؿؿــنا لــ  اغتاــاد مــاأد نــةره 

ًا  توج  الطية الزة ظ    يٌـو  لـةينا نزيهـر التـةبير تخFormationنانا ب  اؾـر اـد املي انيـر اـد املـاُ الػـا  الـذي ا 

ٍاتــــر  يزاملــــد الهــــانو  تاملؿــــلحر الػامــــر تالػهالنيــــر اــــد التــــةبير لــــذلَ  خــــةنا مبــــادرالا مٌتــــر الةراضــــات تضــــوف نــــأعي با

 ا  زمـإ مـن املػلومـر باـا  نوـ  لـةيتبـة نا نـز  اـد تنـإ  نـا ش ؿـي ين هذا من جهرا بة نا هذه الةراضـرالةراضات  خز 

Formation ــي اغهـــي ًـــل مـــا غنـــةي لٌـــوني متكـــزؽ اـــد تنـــإ ينـــإ  نلـــر اـــد هـــذ ٍـ ٍـــااد ل ا اجمـــاُ تباـــا  نوـــ  لـــةي الونـــإ ال

املػلومــر هنــا  ريــة    اقــتي الهــوص غلــا تضــتاج ج ــري   ــن اضــتاج    املــةاخيل ا يجــر    نزبههــا بالتنايــر تاتكــو مــؼ 

ا مايت ـةث غليـ  ؿـيل هـل لةيـ  الوضـاةلن يهو  بالت تضتاج ا طا  الذي يهُو بأ  املةاخيل نزبهها بالت ؿيل م

الطــــية ا طــــا  مهــــم هنــــاى اشــــ اؽ يزيــــةت   زمــــاني مــــن املػلومــــر بادغــــا  اتؿــــاُ مــــن الــــزة ظ تمــــةيز املؿــــاجح تاــــد 

ٍــي نػاـل تنتػـات  تعطـنك ا الػشياــر ية منـا املةينــر ياـا اضـتكةنا منهـااجحهيهـر هـذا ا يػـزف مـن نــا  بـذلَ ن ـن جانـا ل

 1املطــــار 1 ضــــوف  ت ــــةت غــــن املــــةاخيل هنــــاى  تلويــــات ئ  ينــــا ضــــوف نت ــــةث غــــن  موجــــودالا تضــــوف نطــــتاز اــــد هــــذا

مالييـر تبـةت  1ضـنوات قيجـر ا  نزيـش غلـا يتلويـات تغلينـا بالػاـل يجـر    يٌـو  هنـاى قزيـو تلـ  تهليـر بالاطـبر أـد 

ٍلكر باملاتلٍـات غلالهـا الهيـا  نليلر غلينا جةريا عؿيير نزيهر الػال تغلينا باجملوص مؼ املو كي  با دارالا  تالطيةالا امل

با ؿـــا  يتلويـــات ئ  لـــم تٌـــن نـــادرالا نـــأعي باـــن يهـــو  بـــذلَ لـــ ظ هنـــاى مػـــٍلر اـــد    نـــأعي باٌتـــر الةراضـــات ليهـــو  

با ؿــا ات تيهــة  الؿــورالا اجحهيهيــر لتارتدانــإ لٌــو  ئجا  ردنــا بنــا  املي انيــر نبنالهــا غلــا  هــاةو تلشمنــا البةايــر ت خــذ 

ــات البلةيـــر تنـــز  مـــن يـــةقؼ تمـــن ا يـــةقؼ ا هـــل لـــةينا ا ؿـــا  لألشـــ اؽ الـــذين الهـــزار اـــد انجـــاس ئ ؿـــ ٍـ ا  غـــامل ملاتل

يــةقػو  بطــوم جنــا  اجمــامؼ تاــد ضــوم اج كــز 111 هــذا بالاطــبر للاــةاخيل ا بالاطــبر للاؿــاريل اــد اجحهيهــر ا  ريــة 

املهانيــــر تالطــــيارات تتليــــات  مليــــو  ا نهــــاع الؿيــــار تإلانــــارات 012الــــةخُو اــــد املؿــــاريل 1 غــــزا  الونــــود تالشيــــوت 

مليـــــو  اـــــد املـــــاستم تبـــــةت نليلـــــر ا بالاطـــــبر لػـــــزا  الطـــــيارت  نـــــا لطـــــإ قـــــة جلـــــَ  012درهـــــم 111 بالاطـــــبر أـــــد 3221222

ريـــة   نـــا قهـــو  ريـــة  طـــن التـــةبير  االطـــيارات ال ـــ  ضـــوف تاـــت  نػـــ ريها ملـــا ا بالاطـــبر أـــد ا يوجـــة مػـــٍل اـــد    نؿـــزف

 .النير املواننر خالنير التطيير ت خ ئغها 
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 ِغزشبسح عّبػ١خ  ....................................................... اٌض٘شاء سؽّْٛ

طـــــية الـــــزة ظ   ـــــن    هنـــــاى نظـــــا  داخلـــــد ي ٌانـــــا مـــــزت قيـــــ  لهـــــا ات تمػـــــاترات غلـــــا  ضـــــاص    مؿـــــلحر ال

ـــي ن ــــة  تارتدانــــإ مــــن بةايــــر اجملطــــر ت نــــا  ٍـ تارتدانــــإ لهانــــا ئجا  ردنــــا    ن ــــة  تارتدانــــإ اتكهنــــا    نزغــــة الونــــإ ل

  ين النظا  الةاخلد من هذا ًل  1 ظا  الةاخلد تاملةاخالت ال   تم ت ةيةها ضاةلٌم ضية الزة ظا الن

 ِغزشبس عّبػٟ .............................................................. دمحم اٌؾبرّٟ

  ها التطيير 1 ئن   و  رية ب  بانل غنةما  نلر باملػلومات  نا  رية الهزيهر ال   ضوف يتم

 وبرت اٌّغٍظ ................................................................ سش١ذ فٕبْ

زا التهزيـــز نبهـــا للهـــانو  ي ـــاُ غلـــا اجملـــظ تيػـــزف ج ـــري نـــة  غـــار اأـــا مطـــألر ت ـــد مطـــألر التهزيـــر الطـــية 

ــي يـــتم منانػــــت  الســـا  ٍـ نـــار التػـــارى التهزيــــز ي يا اــــد ئةو ـــةه ت نـــا ش ؿــــيا لـــ ظ لـــلالتهزيـــز  ر يتـــوقز غلــــا غليـــ  ل

 نانونيا غنةما ياعي بػٍل مهاتي من تسارالا الةاخلير ضوف يتم غزق  اد دترالا خاؾر تيٌو  النهاع غـا  تيٌـو  قزؾـر

 ملنانػت 1للمايؼ 

 ِغزشبس عّبػٟ  .............................................................. دمحم اٌؾبرّٟ

ًانإ غن نؿـة  ت ؾيـر  ٍاتر هو خزيهر نزيو  ُو الهزم تتختالات ال    نؿـة بالاطبر لهذا التهزيز الطية ال

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  دمحم أِٙشعٟ

 اـد الــةترالاا ينـانؼ  يتأـد للاكتػـير ا منانػـر التهزيـز  هنـا خـزم للهـانو  ا التهزيـز بالاطـبر للتهزيـز لـم يـأعي بػـة

ا التهزيـز النهـاتي لـم  ؼ املالير ا ننانؼ التهزيز ختؿاؾات تخارا الهانو  ن ن ي  اد دترالا املالير تننانتهذا خارا ت 

نتوؾل ب  بػة تغنة التوؾل ب  ي اُ غلا دترالا اد جلطـر خاؾـر للانانػـر ثـم بػـة جلـَ اجحاضـبر للاجلـظ اجمهـوي 

ٍــي مــن ت ــُو لــ  للحاضــابات  هــو  قهــو  ريــة     ضــأُ الطــية املطتػــار مــن  يــن توؾــل بــالتهزيز  يهــو  بــذلَ االؿــكر ل

هــذا تهزيــز  تأــد  يجــر    يضــمل اــد م كــز خــزتا التهزيــز ا يتأــد ن يــل هــذا يمــز للاةيزيــر مــن  يــن خــزا هــذا التهزيــز 

يتوؾـــل بــــ  بػـــة مـــاساُ غنــــة  يتأـــد تينـــانؼ اـــد دترالا نبــــل التهزيـــز النهـــاتي تن ـــن لــــم نتوؾـــل بـــ  ا الــــزة ظ بش ؿـــ  لـــم

الطــلهات املػنيــر الطــية مــةيز املؿــاجح تلــم يتوؾــل  هــذا التهزيــز ن ــن اــد دترالا املاليــر تننــانؼ املاليــر تا ننــانؼ شــا   

 اخز 1 

 ِغزشبس عّبػٟ .............................................................. دمحم اٌؾبرّٟ

مـر قـن ن  رية    يضمل هذا التهزيـز  ي زيهـر نزيـو لٍـي نؿـلح مطـارنا اـد التـةبير مـادا  يـتم  زماننـا مـن املػلو 

انعد1 ٍا  اخز ثم نشملها  خةنا هذا التهزيز لٍي نأعي بت ليل ت  نب إ غن  املػلومر اد م

 ِغزشبسح عّبػ١خ  ............................................................ اعّبء ٌمغذس

مةاخل   ضوف تبة  بطإلي  الطإاُ يُت هو من تقؼ مػزتع املي انير   غنةما يٌو  ال مش غلينا    نػزف 

ا يضظ ال   تم البنا  غلالها لوقؼ مػزتع املي انير   هناى من ضوف ن اضر تمن ضوف ن ال  املطإتلير   ماها

انػير 1  مبالـ بالاطبر أد تبةت ؾير ت
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درهم ن ن ر ينا تسيز الةاخلير خزا بتؿزيي غلا  ضاص    اجمااغات اجحلير  4112221222لةينا  TVAاد 

 01.12221222ارالا الةاخلير تبػإ غلالها    عػتاة غلا نكطها تعػتاة غلا مواردها الذاتير تغلا  طر غلم     تس 

انعد ضوف يت هو   هذا ضإاُ  رية ب   مليو  غهزيا ا ناز اأا رضم اج ةمات اجمااغير مليار هل يبةت لٌم رنم ت

اجمواب ا بالاطبر للزضم املنه  نكظ املطألر مثل  مثل اج ةمات اجمااغير ا  ما بالاطبر للاؿاريل غنةما  نز  

ًلها غلا  ضاص ن ن لةينا نةرالا اد املةاخيل قٌيل  %500ييل جلَ  %500بر اد  جة  ن  هناى مؿاريل مكزت 

اد املؿاريل ن ن يضاضيات تلم نوقزها بػة هذه مطأـلر قالها ؾاوف ا نأعي اأا  جور يغوا    %500جلَ 

غلي  تر    يجيبو  الػزقيي  ا  ظنا هناى ارتكاع اد هذه يجور ا  غزف هذا ترتكاع 1 الطإاُ الذي  رية من املٌ

  هل ًلهم يػالو    اد اجحهيهر ابزاهيم الزتداني يوجة  ها ش ـ تا ة قهو ملاجا يم هو غةد يغوا  الػزقيي 

 ا نكؼ غهة مؼ هإا  الناص تنكان لهم  هونهم تيتم ؾو  يزامتهم 1

 اي را  الونود تالشيوت ما ا يكهم أد الطتيرنا مذا تكػل اد البارى 

عػاب اضتػارات نانونير : نزية    نػزف ما د هذه يب ات تما الهذف من هذه يب ات لٍي تٌو  يب ات ت 

 لةينا املػلومر ما الهذف منهم 1

 مطت هات املواؾالت الالضلٌير : يم غةد هذه الهواتل تمن يأخذ هذه الهواتل نزية يضاا  تالػةد1

ا تقػير تنارالا  ين تؾلإ   ؾكهر تنارالا  ين تؾلإ  الٌهزبا : مطت هات الٌهزبا   رية     ضأُ ضإاُ م

 هذه مػلومات نزية    نػزقها ن ن ياطتػارين 1

دنامر الةغاتي : نزية    نػزف مؼ من لةينا الةغاتي الهكاةير ا  املبلـ املوجود يبير  ؾواةز املطهزالا ت

 جةا1

ٍي ا نهؼ اد ال مش  بالاطبر أد تلهذه الهزا الا ار   ن  يتم ئغادالا النظز اد املي انير  ل

 نزية    نػزف من املطإتُ غن هذه املي انير 1   

  خعّبػ١ حِغزشبس  .............................................................. ص٘شح دٔجٟ 

الطــــية الــــزة ظا الطــــية ماثـــــل الطــــلهر اجحليــــرا الطــــادالا املطتػـــــارين تاملطتػــــاراتا الطــــادالا املــــو كي  ت نـــــز 

 اجمااغرا الطادالا رجاُ إلاغال ا الطادالا اجحكور1

ا قتٌالر ملا  غار ئلي  إلاخوالا املطتػارين 0200 انير اجمااغر بزضم الطنر املالير قياا ي ـ نههر مػزتع مي

تيخوات املطتػارات اد املةاخالت الطالكرا ضأغزا غلا بػل املةاخالت ثم ضأتهزم ملةاخالت  خز ا تضأت ةث 

تنتؿادير ال   مليو  درهما لٌن نبل جلَ ضأت ةث غن الظزتف  10بؿكر غامر  ُو املي انير اجحةدالا اد 

نػ ػها بطبر تبا  يورتناا قال ي كى غلا اجمايؼ    الوقػير تنتؿادير تتجتااغير بالػالم يٍل تيذا باملؿزب 

 بطبر يوقية1 .020ت 0202تباةينر تارتدانإ  د تقػير متأسمر نيلر ضن   
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ليو  درهما تبػة ضاتي  م 11ا  ههإ اجمااغر مةاخيل نةرت بابلـ 02.0اد الوقػير الػاديرا مثال ضنر 

الذي  غار ئلي    TVAمليو  درهم تجلَ بػة تد يم مبلـ 10من تأس  تنتؿاد الذي  ثز ضلبا غلا املةاخيلا ن رم  

 إلاخوالا بنا  غلا نزار تسيز الةاخلير1

 laتبالاطبر للزضو  اجحولر  رضم الطٌنا رضم اج ةمات اجمااغير تالزضم املنه (ا قاثال الزضم املنه  

patente  ا قان ضابؼ املطت يالت    ن هو مةاخيل تواسي مةاخيل الطنوات الكارنرا قٌيل باا ز     نزقػ

درهم اد  ل هذه الظزتفا  6.000.000,00ا ئأا 0202درهم ضنر  3.315.000,00ت 02.0درهم اد  4.573.000,00من 

 ما يتػارف مؼ غػار مزاغات الهبهر املهنير1

وام البهاةما قنػلم جايػا تقػير  ضوام البهاةم باةينر تارتدانإا تمؼ جلَ تاإ  ما ما ي ـ تاجبات  ض

ا تبالتاأد قالزقؼ من املبلـ 0202درهم ضنر   168.000,00درهما اد  ي  تم اضت الؽ مبلـ 300.000,00بزمجر 

 امله رال يطت يل مػ  ت هيو اضت الؾ 1

درهم  850.000,00مإنتاا قهة تم ان راال مبلـ   ما الزضم املكزتف غلا غؿل يمالى اجمااغير الػامر

تاد  ل  0202ت 02.0درهما قهذا املبلـ باملهارنر مؼ املبالـ الطابهر لطنر  00.11121222,درهم  ي  800.000,00ت

 الظزتف ال   ناز  ها هذه الطنر يػة من املطت يل اضت الؾ ا لذلَ غلا ينل  نبهي غلا املبلـ الطابو1

غلا بيؼ املػزتباتا قالوقػير ال   غاغتها املها د تاملهاغم تالكنادم خالُ الطاتي   تبالاطبر للزضم

من الواجبات الطابهر نظزا لتونل  نػهتها ملةالا نويلرا قاا بالَ بالشيادالا  %50املنؿزمتي  ا عطاي لها   ا بأدا   

 .درهم 150.000,00ئأا  0202درهم اد ضنر  78.094.19من 

 مااغير قاا يطزي غلا الزضم املنه  يطزي غلا با د الزضو  اجحولر1 ما رضم اج ةمات اج

ضوا  بالاطبر للكزيبر غلا الهيار املكاقر   ت بػةد من الكؿُو  .020هذا با قاقر ئأا عمش ضنر 

 تالزضو ا تهو عمش يبير تنة ضبو للطية غطيؼ املةاخيل    تهزم لهذا املوقوع تا داملد  غادالا نز  1

ـ مي انير التطييرا قأُت عطاُؤ  نز   غلا الطادالا  غكا  املٌترا هل هذه مي انير التطيير اا ي قي ما 

الذي ضيؿزف خالُ ضنر  (le net)ا باػوا هل هذا املبلـ هو الؿااد .020ت 0202    مها مثهلر بةيو   0200لطنر 

 ال  مإ  ها اجمااغر1 .020   قي  ديو  متبهير من ضنر  0200

مليو  درهما مؼ جلَ نهو   10وقػير ال   نػ ػها  الياا  نُو باضت الر ت ؿيل مبلـ ثانياا اد  ل ال

درهما  ين  021222.ب رمجر مؿاريل نهل تتنهل الطية الزة ظ تالطادالا املطتػارين داخل تخارا املالٌر بابلـ 

 تزغية النكهات 

درهما  6.684.000,00درهم ئأا  4.700.000,00نههر ثالثر ت د  جور يغوا  الػزقيي  ال   ارتكػإ من 

ًانإ هذه الشيادالا بنا  غلا دراضر  تما هو  ثز تتنؼ هإا  يغوا  غلا الطا ر  1.984.000,00بشيادالا  درهما قهل 

ٍا  اغتؿالهما  زتف اغتؿالهم تهل يػتؿلو  قػال  الزتدانيرا تما  د املها  ال   يهومو   هاا تيم يبلـ غةدهما م

 لتطاؤات ضتػيانا غلا مػزقر ئ  ينا اد  اجر للشيادالا اد املبلـ  ت النهؿا  من 1تاملزدتدير  ًل هذه ا
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البايات إلاداريرا هل اجملظ غاس  غلا يزا  بناير  خز ا    ض ت لا غن البناير اجحالير    ما بالاطبر اي را

ت ؿيؿ  للٌزا ا اد  ي  ينا اد درهما هو مبلـ يبير ليتم  0321222تاي را  بناير  خز   قاملبلـ الذي بي   يةيناا 

درهما قلاا ا تكٌز اجمااغر اد بنا  نؿز  0222الطابو ناتهة املبلـ الػهزي اج ؿـ لٌزا  البناير اجحالير تهو 

 بلةي يليو باجمااغر يكم جايؼ املؿاجح1

تا غزا  هناى  يكا نهو  خز  ضأغزا غلالها ت د غزا  الونود تالشيوتا نهاع الؿيارا الؿيانر تإلاؾال ا

اضت الؽ  جزت  الهواديظا اج ػرا الشقإ111 ئجخا ييل يتم تةبيرها  قاثال تؾوات إلاضانإا البػل منها يتم 

تآلاخز يتم توسيػ ا قهل تم  خذ هذا يمز بػي  تغتبار اد املي انير       اجملظ ضيػال بنكظ املنومير تنكظ  منها 

 الطياضر1

درهما قااجا  021222درهم غوف  0221222لػامر الذي خؿـ ل  نههر  خز  ت د قؿل الةراضات ا 

يهؿة  هذه الةراضاتا نػلم    دراضات املػاريؼ تٌو  باي انير التجهي ا تبالاطبر لألب اثا يعػاب تتضتػارات 

 درهم قاا املزاد ئنجاسه  ها  121222الهانونير قهة خؿـ لها مبلـ 

 02الضلٌيرا قاملوجر إلاغالمير آلا  تقزت غزتف مهارا قبابلـ قياا ي ـ رضو  تمطت هات املواؾالت ال

 3221222درهم ئأا  4121222درهاا قهو ياٌن    نهو  باجاوغر من الػالياتا اد  ي     املي انير اد تؿاغة من 

ًات  خز    درهما قهل اجملظ قتي النهاع مؼ غزير تتؿاات    ضيكتي باب املناقطر بي  غزير تتؿاات تغز

 للت كيل من هذا املبلـ1

درهما ما املهؿود  هذه الؿيانرا هل ض تم ئغادالا بنا  هذه  0221222الؿيانر تإلاؾالال تغتيادي للاهابز 

 املهابز    ت ويلها  

عطتكية من غهار اجمااغرا هذه يخيرالا  pépinièresتبالاطبر لػزا  يشمار تيؾزاصا هناى مطتابتات 

درهما  121222.انير غلا  ضاص التػات  بينها تبي  املطتكيةين تمؼ جلَ نجة داةاا مبلـ ضبو لها    غهةت اتك

باػوا    اضتكادالا هذه املطتابتات ل ظ لها  ي تنؼ اد املي انير بل عطتؿل  راضا  اجمااغر دت   دا   ي مهابلا قلو 

ٍا  ت يي  هذه تتكانير   ا يتم ت كيل اغتااد غزا  يشمار1  ًا  با م

درهم تمؼ جلَ ا  0221222درهم ت 121222.لؿيانر تغتيادير للانانو اج كزا  تاجحةاةو تالؿاباتا نجة ا

 تجود ملنانو خكزا 1

ًات اج اؾر نظير اج ةمات ال   عطةيها للمااغات ال رابير باغتااد  هناى  يكا قؿل دقػات لكاةةالا الػز

ًات اج اؾ 122212221222.  ر تما هو مجاُ اختؿاؾها درهما قاا املزاد  هذه الػز

  ِغزشبسح عّبػ١خ  .............................................................. وٕضح ػضِٟ

الطــال  غلــيٌم جايػــاا ن ــن اليــو  بؿــةد دراضــر املي انيــر امله ر ــر  مــا ي ـــ املــةاخيل تمــا ي ـــ النكهــات(ا 

ا قفـ  عطـير انهالنـا  ًأي امز الا عطيير من لهاا لها مي انيـر تمـةخُو انؼا لٌن  تضأت ةث غلا  ضاص غة  التجزبر اد الو

ا لٌننــــا نتنالــــاا بــــأ  مــــةاخيل    ضــــاص املي انيــــر تزغــــية النكهــــاتو ملاــــوص تلــــ ظ  طــــر التونػــــاتا قاــــن بــــيماــــا هــــ

جااغر تارتدانإ  د قػيكرا تنتنالاا ما  ةث بكػل جاة ر يورتنا لوا مجهودات اجمتاـؼ املـةنيا الـذي ن ييـ  مـن 
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ى تدــ يم اــد بػــل املطــاةل امله ر ــرا تهنــا هــذا املن ــر ملــا نــا  بــ  مــن دغــم يبيــر للطــاينر بؿــكر غامــرا ثــم نجــة    هنــا

 نــزال مجاوغــر مــن التطــاؤات ا تبالتــاأد  نــُو بــأ  لــةي نكهــات تمــةاخيلا تالطــية ر ئ طــا  ت ــةث غــن ال رمجـــر 

(ا ن ـــــن نتنالـــــاا هـــــذه املػهيـــــات تنهـــــو  بـــــأمور  خـــــز ا قاـــــثال مؿـــــاريل تـــــنهالت الطـــــية .020-0202-02.0الثالثيـــــر  

 ×(31ا مؿاريل تنهل الزة ظ تاملطتػارين داخل املالٌر  %500 الزة ظ تالطادالا املطتػارين

غــزا  غتــاد ؾــؿير لل ــ يي ا مــا املهؿــود بــ   قهــذا مبلـــ يػــة يثيــرا بالاطــبر للزايــاتا نكــظ يمــز بالاطــبر اي ــرا  

م لـو تاـإ عطـوير تقـػير هـذه الكاـر الهػـر ال ـ  تكـ ا ق بـذاغتاد اجحكالت1  مـا ب ؿـوؽ  جـور يغـوا  الػزقـيي ا 

ًانــــإ  مجــــاسين تمثهكــــي   كا ــــا غلــــا يــــزامتهم1 بالاطــــبر اي ــــرا  البنايــــاتا ضــــبو لإلخــــوالا    ت ــــةثوا اــــد يمــــزا الشيــــادالا 

200%1 

 مــــــا مــــــا ي ـــــــ لــــــواس  الهباغــــــر تيترام  مليــــــو 1 2.تبالاطــــــبر للؿــــــيانر تغتاديــــــر للػتــــــاد التهوــــــ ا الشيــــــادالا ب 

 واس  لالغتؿا1ُاملهبوغرا يهاُ بأ  املو كو  يػتٌو  من انػةا  الل

ا تباـا  ننـا نت ـةث غـن ئرغـاد النكهـاتا les voitures de fonction مـا الونـود تالشيـوتا هنـاى ضـيارات عطـما 

ا عطــتػال لألمـــور الش ؿـــير بـــل عطـــتػال اــد نهـــام الػاـــلا تإلاخـــوالا ان ر ـــوا  la voiture de fonctionقــأ ن    

 للػكاقير تالوقوالles vignettes 1التػامل بالػيات 

ضـأغود ملــا جيــزه إلاخــوالاا تهـذا لــ ظ للتٌــزارا تلٌــن غنـةما نهــُو    هنــاى مــةخُو تهنـاى ديــو ا قهــل املي انيــر 

ًانـإ هنـاى ديــو ا  0200املزؾـودالا لطـنر  تتكــان هـذه الـةيو  باــا قالهـا إلانـارالا تاملــا  تالبـا د مـن الؿــكهات111ئجخا تدجا 

تا يجــر اجماــؼ بينهاــاا قــن ن داةاــا اــد  الــر  0200 انيــر ضــنر قٌــم يهــةر مبلؿهــا  يجــر  تا عطــويتها نبــل املــزتر ئأــا مي

 عمشا هذا ل ظ ب رغية للنكهات تل ظ بػكاقير تا بوقوال1

  ِغزشبس عّبػٟ  ................................................. ِٛالٞ ٘شبَ أششف

غــــــٌزا الطــــــية الناةــــــر يُت للــــــزة ظا تت يــــــر مجــــــةدا ملاثــــــل الطــــــلهر اجحليــــــرا إلاخــــــوالا تيخــــــوات املطتػــــــارين 

 تاملطتػارات1

تؿــار اــد عػليهــي  ــُو املطــألرا ت نــا  تكــو مــؼ إلاخــوالا  ــُو املال ظــات الطــابهر تا داملــد لتٌزارهــاا ضــأ اُت تخ

ا قالوثيهـر اج اؾـر بالنههـر الثالثـر مــن .020لٌوـ  انةهػـإ ؾـزا ر غنـةما توؾـلإ بالـل الـةترالا تضـتيناةير نـون ر 

ا  قهـوا غلـا املػـزتع    ي اـل ةاُت ت رنـجةُت يغااُ  الةراضر تاملؿادنر غلا مػزتع املي انير   د غبارالا غن ج

ًــا  يمــز يتػلـو باملطــألر التهنيــر قــا خوالا مــو كي ت نـز  البلةيــر ضــ تٍلكو  بــذلَا لٌــن بالاطــبر  رؤيـر ضياضــيرا قــاجا 

إلاضـ راتيجير تالطياضـير   هـا  ثنـا  اجحاـالت   يـن  ـد الزؤيـرلنا يكاغلي  الطياضي ا  ين  د الػػارات ال   ينا نتؿوـا 

لــــظ املــــونز  مــــا الــــذي نزيــــةه مــــن هــــذه املي انيــــر  هــــل هــــو تضــــتثاار    املطــــاغةالا اــــد اجمانــــر تجتاــــاملد تمػــــٍل للاج

 l’objectivité ا قباضـــــــتينا  تخـــــــتالات قياـــــــا ي ــــــــ التابـــــــإ املوقـــــــوملدريوقيـــــــةا يجـــــــر    تٌـــــــو  هنـــــــاى رؤيـــــــ

prévisionnelle   ا نجــــــة ضــــــو  مــــــا هــــــو ش صــــــاsubjectifمــــــا تهــــــزم ئليــــــ  يخــــــوات  ا تهــــــذه اجمالــــــر تل ـــــــ جايــــــؼ

تإلاخـــوا ا مــــؼ جلــــَ  ريــــة مػزقــــر التوجــــ   ت تضــــ راتيجير الطياضـــير للاجلــــظ تاملٌتــــرا تغلــــا ر ضــــهاا الطــــية رةــــ ظ 
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تٌــو   رقهــوا تمــن خــالُ هــذه الزؤيــ تاضــحر ضــابهى نت ــةث غــن  رنــا  را قبــةت  رؤيــ0200اجملــظ البلــةيا لطــنر 

ال ـ  عػـزال  ضـباب ات ـاج نــزار l’analyses et des méta- analyses ديباجـر تكـم الت لـيالت تالت لـيالت الوؾـكير 

ٍامر اد تةبير  املاُ الػا ا  ي ت ليل موقـوملد لتونػاتنـا اـد ضـنر  ا ؾـزا ر ينـإ منةهػـا 0200دت  آخزا هذه  د اجح

ا بــل هــو مػــزتع نــانو ا باػوــا لــةي ر  ؤيــاا تآضــكا لػــة  تجــود ديباجــر للاػــزتعا قاملػــزتع لــ ظ مجــزد  رنــا  تجــةاُت

مــثال  ريــة ئنػــا  م ــرت باملةينــر  ت مطــاغةالا الةتلــر اــد املػــاًل تجتااغيــر  ت تو يــل املــوانني   ت تٌــوين  نــز اجمااغــر 

اد مجاُ التطييرا هذا ما يطما بااض راتيجيرا  نا ابتػةت غن يرنا  تغن اجمةاُت قف  ا لهاو ا ما يهاو  هـو مـة  

 ر تارتدانإ للهيا  باػاريؼ ي ر 1ابير اجمايؼ يت ةث غن مػزتع لتناير مةينتجود املػزتعا قأثنا  اجحالر تنت 

  خعّبػ١ حِغزشبس ................................................................ عؼبد أس٠ت

اــــد ئنــــار  قــــبو اجملطــــر للطــــادالا املطتػــــارينا  رجـــــو الطــــهز  تا غلــــا قــــبو يغــــيا ا قهنــــاى  ــــوارات جانبيـــــر 

ملــــا يكزقــــ  النظـــا  الــــةاخلد تملــــا يكزقــــ   عػـــوع غلــــا املتــــةخلي ا يجـــر نطــــتاؼ جايػــــا ملــــا يهـــم املةينــــر اــــد ا  ـــرا  تــــا 

 اجملظ املونز بأ  يتم قبو اجملطات بااخالنيات املهلوبر1

تاــد غالنــر مــؼ مــا ن ــن بؿــةد الػاــل غليــ  اليــو ا  تد     غــود لنههتــي  ضــبو تت ــةث غنهاــا إلاخــوالا مــؼ بػــل 

 النهو ال    ر   ن  من الواجر الػودالا ئلالها1

رنـــا  هـــذه الؿـــةمر  قياـــا هػـــا   غـــزف اناانـــ  بأننـــا جايػـــا مز لـــر الطـــية مـــواي املطـــألر يتأـــاا ضـــأغود ملةاخ

( تن ن داخل تجزبـر اجملـظا تبالتـاأد قفـ  آليـر قـزترير عػبـا  هـذا الػـٍل تقـزتري لنـا التػامـل  ي ـ هذه اجمةاُت

ولــر تال ــ  ا ن تــاا مػهــا  هــذا الػــٍل1 لٌــن مــا يإضــل لــ  آلا     تإخــذ غلــا  مهــا  مــر لتازيــز بػــل يغــيا  الؿيــر مهب

ًا 1 ًا  ملػاجمر الوقؼ ت إ  ي مطما   قالها للذ

 نا  تكو مؼ سميلدا بأننا يكاغلي  ضياضيي  دخلنا هذه املطإتليرا تبأمانر  نلهنا غػارات يثيـرالا تمتنوغـر لٌنهـا 

نـا اـد بةايـر يمـز تؿر اد اتجاه خلو مػاريؼ داخـل املةينـر اـد مطـتو  ؾيرتنـا غلالهـا تاـد مطـتو  انتظـارات الطـاينرا ان

تاد مهايت  ن ن من ياثل هذه الطاينر تن ن من يتٍلم بالنيابر غنهاا قاجا ا غذر لنا ئجا نبلنا الذهاب اـد هـذا تتجـاها 

 هذه النههر يتأا1

تبالاطــــبر للنههــــر الثانيــــرا قارتبانــــا باةاخلــــر الطــــية ر اجحــــاتم ا ا  ريــــة      ــــمل  نــــ  مــــن بــــاب تضــــتهتار    

ي  ربهها مةاخلر الطية مواي هػا   غزفا   ـا مـن بـاب ت تبـاص التناـوي    نـتٍلم تنتونـل غنـة بػـل تربا اا ًت

اعي ىــيرنــا  دت  الونــوف غلــا الػيــوب تتخــتالات ال ــ  عػــو هاا تضــأربهها  يكــا تمــن جةيــة بانظومــر التــةبير املي ان

GID     تقـػير مي انيـر تارتدانـإ رباـا  ـد مـن يغـيا  ال ـ  تـزتبو ال   جا ت  ها مذيزالا الطية تسيـز الةاخليـرا  غتهـة

 ب ةالا مؼ هذه املذيزالا تال   نهالر بأ  يتم تكػيلها تتهبيهها اد هذه املطألر1

ًــي ا نــذهر اــد اتجــاه اجمــةُ  ا قــالزجوع ئأــا la polémiqueتبــالػودالا ملــا جيــزه الطــية ر اجحــاتم ا  غتهــة بأنــ  

م املػلومــاتا اــد ئبــةا  الــز يا اــد ت ــحيي الوقــؼ تاــد تنــالع غلــا مــا ا نػزقــ ا شــا   ًــل مــا مــن غــأن     يكيــة اــد تهاضــ

يكزق  تقػنا تتكزق  يمانرا تبالتاأد قاني  جة بـأ   ي تثيهـر مـن غـأمها    تكيـةنا باػلومـر ئقـاقيرا مـن غـأمها    
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الزجــوع ئلالهــاا لــذلَ ا  ر   عطت كــز رتال املطــإتلير تمــن غــأمها    نبوــ  غلالهــا رؤيــا نــحي ر تموقــوغير قفــ  تكــزف

ٍاُا بـل مــن بــاب التػـارى    ياــةنا  ي   ــة مــن الطـادالا يغكــا  بوثيهــر رباــا  قـيرا بتاتــا مــن    يؿـلنا بػــٍل مــن يغــ

تــزتا  ت رباــا ت ؿــل غلالهــا بهزيهتــ  اج اؾــر تجلــَ مــن بــاب ت ــحيي الوقــؼا قونــإ اجحاضــبر ا   ــة ياٌنــ     يبػــة 

 نـــا  رقـــل تاامـــا غنـــةما نجـــادُ اـــد    قالنـــا  ت غالنـــا يتـــوقز غلـــا تثيهـــر لـــم ت ـــزا للوجـــودا ر ضـــ  غـــن املهؿـــلرا تبالتـــاأد 

نت ـــةث غاـــا يـــزتا اـــد تضـــاةل إلاغـــال  تمـــا يـــزتا داخـــل ننـــوات التواؾـــل تجتاـــاملد ي زينـــا تيشعمنـــاا ت غتهـــة    هـــذه 

اـــا تـــنـ غلـــا جلـــَ املـــذيزالا  مـــر اجحكـــور لإلغالميـــي  ت نـــا   يـــالهم مـــن هـــذا املن ـــرا تمطـــألر الزنانـــر تكـــزف نكطـــها ي

 الوسارير1

تبالاطبر ملػزتع املي انير اد بػل مٌونالهاا نيل الٌثير تلن  غـود لـذلَا لٌـن ضـأت ةث غـن تاجبـات الونـوف 

تالــةخُو لألضــوام يضـــبوغير تتاجبــات  ضــوام البهـــاةما قــاملبلـ اج ؿـــ هـــو مبلـــ مهــُو ت تـــزى لٌــم  زيــر تنـــالع 

قػــال غلــا ضــوم للبهــاةم باملةينــرا عضــمل هــذه املطــألر ت جهــر اــد اتجــاه آخــزا اــد اتجــاه غليــ  ت عطــاُؤ مػــ  هــل نتــوقز 

مي انير التطييرا تهنا  غود ئأا  جـور  غـوا  الػزقـيي ا قبالاطـبر لألغـوا  الػزقـيي ا قٌاـا ضـبو ت غـار ئليـ  إلاخـوالا  

امتهـــاا ا  نزيهـــر دخـــولهم يغكـــا ا قاجمانـــر اجحهـــو د يكـــزف    نٌـــو  اـــد جانـــر هـــذه الػـــزي ر مـــن  جـــل ت هـــو يز 

 تنزيهر غالهم ل ظ بانطانيرا يجر  نطنر الهزيهر ال   يتػامل  ها اجملظ مؼ هذه الكار من املطت ةمي 1

با قـــاقر ئأـــا جلـــَ اـــد غالنـــر بالػـــةدا قكـــي تنـــإ مـــن يتنـــات ناـــإ بب ـــط  ـــُو  ةيهـــر ابـــزاهيم الزتدانـــي تمـــؼ 

غر الثامنر ؾبا ا تيؿـادر غلـا الطـاغر الوا ـة بػـة الـشتاُا يضل ايتػكإ    هناى ش ـ تا ة ي كز غلا الطا

تقهاـــإ ملـــا تؾـــلإ اجحةيهـــر ملـــا تؾـــلإ ئليـــ ا غلاـــا بأمهـــا قكـــا  تـــاري دا قكـــا   خكـــزا رباـــا رةـــر تارتدانـــإا  تلألضـــل 

ش ؿــا مــن يغــوا  الػزقــيي  لؿــيانر تتهتاــا   0. - طــر املػلومــات ال ــ  توؾــلإ  هــا-الػــةية يضــمل بــأ  هنــاى 

الككــا ا ئجا الطــإاُ املهـــزتال هــل هــذه املي انيـــر  ــد مي انيــر  هيهيـــر تتؿــزف قػــال لهـــذه الكاــر  ت تؿــزف امـــور  هــذا 

  خز  

مطــــألر  خــــز ا ت ــــد     جــــور يغــــوا  الػزقــــيي  اــــد ميــــ ا  م اضــــباعيا نجــــةا تهــــذا  مــــز مػــــزتف لــــة  مطــــيري 

ئأــا الــزنم  0200اجا ينــا نزيــة رقــؼ املي انيــر اــد ضــنر املهــاتاتا    هنــاى مهارنــر بــي  غــةد املطــت ةمي  تبــي  املي انيــرا قــ

 الذي يػير ئلي  مػزتع مي انير التطييرا قٌم ضيٌو  غةد يغوا  الػزقيي  بالاطبر ملػزتع مي انير التطيير آلا  

هناى مطألر  خز   غتهة  مهـا غوغـإ الٌثيـرين ت ـد  دراضـات غامـر  تمطـألر  يب ـاث ا تهنـا  عطـا ُ مـا  ـد 

درهــما ثــم  يعػــاب ا  عػــاب  221222.درهــما ثــم انتهــل بهــةرالا نــادر  ئأــا  2ًــا  تغتاــاد  .020-0202ثا ق رضــم يب ــا

 من  تما اج ةمات ال   نا   ها جلَ الش ـ  ت يش اؽ لكاةةالا اجمااغر ل طت هوا هذا املبلـ 

انتهــل بهــةرالا نــادر   يكــا ئأــا درهــما ثــم  2ًــا  اغتاادهــا  .020-0202بالاطــبر لالضتػــارات الهانونيــر قكــي ضــنر 

 درهم1 221222.
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 مــا الــةيو  قهــة تٍلــم قالهــا إلاخــوالا تبالتــاأد لــن  تونــل غنــةهاا تضــأنتهل ئأــا إلاغانــات للماػيــات الزياقــير تهنــا 

ا تلنكــزف جــةا بــأ  اجملــظ البلــةي قػــال يت اــل هــذه املبــالـا ت كــز آلا  0202 نــزال ضــإت  ــُو تاــوا يرنــا  منــذ 

مـن خـارا املالٌـر آخزهـا مـن إلامـاراتا  يـط غهـة اجملـظ اتكانيـات غلـا  ضـاص  نـ  ضـياُو تيطــاغةا بػـل الهياـات 

ًــي يت اــل غــ اا مــا غــن اجماػيــات الزياقــير تمطــاغةلها ياــا يجــر    يٌــو  ملــا  ًــا  للاجلــظ البلــةي هــم  ت غتهــة لــو 

 ب ثإ غن جهات خارجير بالػٍل الذي تتم ب  يغيا 1

تيؾــــزاصا  تونــــل هنــــا ايكــــا ياــــا قػلــــإ يخــــإ سهــــزالا دنبــــ  اعطــــا ُ  يــــن  ــــد هــــذه تبالاطــــبر لػــــزا  يشــــمار 

يشــمار تيؾــزاصا  نــا ش ؿــيا ا  راهــاا ت نــُو بــأ  مةينــر تارتدانــإ  ؾــب إ مةينــر يؾــنا  ا نــز  ضــو  الهـــوب 

 تاج مز تس ل إلاضانإا تلألضل الػةية   ا لؿتنا ت ضلوبنا  ؾبي ميتا1

  ػِٟغزشبس عّب  .............................................................. ؽبِذ عٛدٞ

ميحرلا نمحرلا هللا مسبا تؾــــلا هللا تضــــلم غلــــا ضــــيةنا ر تغلــــا آلــــ  تنــــحب ا الطــــية الناةــــر يُت للــــزة ظا 

ًات 1  الطية الهاةةا الطادالا نواب الزة ظا  خواعي تدخواني املطتػارينا الطال  غليٌم تر ار هللا تبز

ًاملـرا تاملنانػـر تتهلـر ئ بـزاس  اجموانـر إلايجابيـر تالطـلبير مػـا لهـذه ن ن هنا ملنانػـر مي انيـر التطـيير لطـنر 

املي انيرا تجلَ بنهة بنا  يإدي بنا ئأا نتـاة  نيبـرا ملـاجا نتـاة  نيبـر  ا  التـاري  يضـمل غلينـا تلنـا اـد آ  تا ـة1 قٍلاـا 

 ضــاغةتنا الظــزتف تن حنــا اــد هــذه التجزبــر قهــو نجا نــا جايػــا لٌــن اــد نكــظ الونــإ نت اــل تسرهــا ئجا قػــلنا اــد هــذه

 التجزبرا قاملوانن ا يػزف يؾلبير  ت املػارقرا بل قال  تقال  تقال  اد اجمااغر1 

ٍاقــأالا مو كالهــاا قٍــل ئدارالا تمإضطــر نجا هــا  تبــالػودالا ئأــا هــذه الــنهو هنــاى نههــر ت ــد    إلادارالا مــن تاجبهــا م

ٍــل اجمــالظ الطــابهر مــزتبو باو كالهــا ت نزهــا تقػــلها اــد نكــظ الونــإا تهنــا  جيــز إلاغانــات لتأديــر قزيكــر ا ج ــدا ق

بزمجإ اغتاادات لهذه إلاغانات تنامإ بهزغر لل ـد لكاةـةالا املـو كي ا لٌـن اـد املي انيـر ال ـ  بـي   يـةينا لـم عػهـى  يـر 

 درهم(1 2 هاير لهذه املطألر تلم ي ؿـ  ي اغتااد 

 02.0ثــــى لهــــاا قاــــثال ضــــنر نههــــر  خــــز   ــــد الؿــــيانر تإلاؾــــالال تغتيــــادي للاهــــابزا املهــــابز باملةينــــر اــــد  الــــر يز 

انـــؼ ا يتػـــة  اغتاادهــــا  1221222خؿــــ لهـــا اغتاـــاد  درهـــما هـــذا مثــــاُا ا  222.درهــــما لٌـــن  التهـــا غلــــا  رف الو

  نانؼ ض امر املبلـ لٌن  ثان هذه املطألر1

درهـما تاـد ر يـي هـذا املبلــ لـ ظ اـد مطــتو   321222. مـا مـا ي ــ اجماػيـات الزياقـير قهـة خؿــ لهـا مبلــ 

ا با قــاقر ئأــا املؿــاريلا لــذلَ هــذا 3ème serie ت اــد  4ème serieه اجماػيــاتا قانهــا مــن اــد الػؿــرا  ت اــد هــذ

 020.1املبلـ ا يطان تا يؿو  من جوعا   ا  مها لم تتوؾل بان ر 

درهــما جاػيـــر  321222.درهــما اجماػيــات الزياقـــير  121222.هنــاى غــةد مـــن اجماػيــات: اجماػيــات املهنيـــر 

درهــــــــما تمــــــــني لؿـــــــــاجح  0.21222درهــــــــما مطـــــــــاغةات تدغــــــــم اجماػيــــــــات  1221222اُ تجتااغيــــــــر للاــــــــو كي  يغاــــــــ

درهــــما مــــا هــــو دتر اجماػيــــات الثهاقيــــر بالاطــــبر ملةينــــر تارتدانــــإ  تبالاطــــبر جماػيــــر  1221222اجماػيــــات الثهاقيــــر 
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ًــا  مـن ي ـز  الت كــيل مـن اغتاادهـا تدقــاقت  ل لماػيـات الزياقـير  ت للماػيــات يغاـاُ تجتااغيـر للاـو كي  

يخــز ا ا  جاػيــر يغاــاُ تجتااغيــر تبوــ  غلــا ان زانــات املــو كي ا  مــا مطــاغةات تدغــم اجماػيــات قاــا هــو نــوع 

هــذه املطــاغةات تمــا  ــد هــذه اجماػيــات مــا دمنــا غينــا اجماػيــات املهنيــر تاجماػيــات الزياقــير تاجماػيــات الثهاقيــر 

 ير1تجاػير يغااُ تجتااغ

ًا  اغتاادهـا  ا ئا  نـ  لـم 0202يـذلَ اـد ضـنر  02.0درهـم ضـنر  221222.تبالاطبر لؿيانر املاػآت الزياقير 

مـــؼ الػلـــم    ملػـــر لطـــهاال ا يتـــوقز غلـــا الةتغـــات  ت إلانـــارالا تمةرجاتـــ  اـــد  0200يـــتم ت ؿـــيـ  ي اغتاـــاد اـــد ضـــنر 

  الر يزثى لها1

لػبـي  للهـزب بـاب اج مـز تضـيةي بلهـاص( مـن  جـل اضـتههاب مطألر  خز ا ناصاا مالغر الهزب  نتوقز غلـا م

درهـما قـاجا ًـا   22.الناغار تيجياُ الؿاغةالاا ؾير  ن  من  جـل تضـتكادالا مـن   ـة امللػبـي  غلـا الزاؾـر  دا  مبلــ 

درهـــــم قهـــــو بالتأييـــــة لـــــن يؿـــــزقها مـــــن  جـــــل اللػـــــر بامللػـــــرا اـــــد  ـــــي     بػـــــل اجمااغـــــات  22.الناشـــــاا يتـــــوقز غلـــــا 

 غير الناةير يتالٌجونإ تتوقز غلا ملػر راتؼ تجااغر تن رت تتوقز غلا ثالث مالغر جات مطتو  يبير1 اجماا

  ِغزشبس عّبػٟ  ................................................................ دمحم اؽغبْ

قياـــــا ي ــــــ مي انيـــــر التطـــــييرا الػـــــو اج ـــــاؽ بالنكهـــــاتا نجـــــة غـــــة  ال ريـــــط تت ةيـــــة يهـــــةاف املتوخـــــاالا مـــــن 

 3ماليــي   ت  1(ا هنـاى مبـالـ مثـل 1 ×(  ت ئأـا خاـظ 3 ×ربـؼ مؿـاريل التطـييرا قـبػل تغتاـادات تكـاغكإ ئأـا ئأـا  

مليـــو  ضـــنتيم تال ـــ  تؿـــزف بطـــنةات  02مليـــو ا خؿوؾـــا ال ـــ   ـــد  نـــل مـــن  1.مليـــو   ت   0.ماليـــي   ت  2.ماليـــي   ت 

ييكاـا ًـا   les conventionsا تبػل النكهـات ال ـ  تؿـزف غلـا غـٍل اتكانيـات les bonds de commandeالهلر 

 ا تنكهات  خز  تؿزف يؿكهات1املبلـ

تضأغــير ئأــا ئغــارات ت ـــ رتاتــر املــو كي ا يجــر التكٌيــر اــد آليــات  خــز  للت كيــ ا قبهــةر مــا غاــل املو ـــل 

ي كش يهيام  مثال باهاات  ت اغتؿل ضاغات ئقاقيرا باػوـا تتجـاه ن ـو التوجـ  اجمةيـة الـذي تٍلانـا غنـ  اـد جايـؼ 

 اجماات داخل اجمااغر1

مليـــو ا ن ـــن لطـــنا قـــة عػـــؿيل الػزقـــيي ا لٌـــن يجـــر  022لهـــم الػزقـــيي ا هنـــاى سيـــادالا ناربـــإ  مطـــألر  خـــز  

تنظياــ  تتهن نــ  تم اربــر الزيــؼا الزيــؼ باػوــا    الشــ ـ ا يػاــل  جــالظ اــد ب تــ ( تمــؼ جلــَ يتلهــى  جــزاا مــؼ يخــذ 

ا تمجاوغــر مــنهم  la main d’œuvreبػــي  تغتبــار  اجيــات اجمااغــرا قــااغوا  الػزقــيي  هنــا هــم  اليــة الػاملــر 

 نـــحاب غـــواهة تا يػهـــل    يٌـــو  الػزضـــا  مـــن جتي الػـــواهة تيػاـــل اـــد مجـــاُ النظاقـــر  ت الؿـــزف الؿـــ دا ن ـــن 

قػال مؼ ترع لإلنػاع تدغها  قزؽ للتػؿيل لٌن مؼ املزدتديرا يجر    يظهز تأثيره ل ظ قهو غلـا مطـتو  ؾـزف 

نكــظ الونــإ لــ  مزدتديتــ ا ا    تــذهر يمــواُ هبــا  منثــوراا خؿوؾــا     يمــواُ تدناــا    ياغــر دترا اجتااغيــا تاــد

ًانإ من   مليو 1 .11مليو  ئأا  302سيادالا 

هناى  يكا التػويكات غـن يغـؿاُ الػـانر تاملو ـ را ا نـز  مانػـا مـن الشيـادالا اـد تغتاـاد لٌـن مـؼ التنظـيم 

 كات مؼ تةاتلها بي  املو كي ا  ي مو ل ًل ضنر1 طر املؿاجحا تا يجر اضتينا   ير مؿلحر من هات  التػوي
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درهـم  0321222درهـم ت ؾـبي آلا   31222.درهـما ثـم  221222. ما مـا ي ــ اي ـرا  بنايـات ئداريـرا ًـا  تغتاـاد 

ـــا  هنــــاى مه ــــرال لتوضــــيؼ اجمااغــــر انهالنــــا مــــن اجحةيهــــرا قبــــةُ ؾــــزف  ًـ درهــــم ًــــل ضــــنر  0321222لٌ ــــرا  بنايــــاتا ت

 تأا بنا  بنايات داخل  ةيهر اجمااغرا تهناى  ش اؽ ياٌن اضتػارلهم  ُو املوقوع1يواجر الٌزا  من ي 

بالاطــبر للــواس  املٌتــرا تؿــلنا  ؾــةا  غــن مػانــات املــو كي  مــن الــنهـ اــد  ترام الهبــؼ تينــال ا تد  تــوقزت 

ًــل تٌــو  جات جــودالا ردياــرا يجــر مزاغــاالا اجحاجيــاتا قلاــا ا يــتم الػاــل باهبــوع يــوسع غلــا املؿــ اجح مهايــر ًــل ضــنرا ت

 رة ظ املؿلحر ياأله ب اجيات مؿلحت ا بذلَ يتم تزغية اجحاجيات تعطيير يمور بهزيهر منتظار1

الونودا اجمايؼ يتهزب من النكهات ؾير الػكاقر تالؿير تاضحرا مجاوغر من رؤضـا  اجمااغـات يت وقـو  مـن 

الؿـــػر قـــبه ا لـــذلَ مه ـــرال التػامـــل بالػـــيات هـــو  قاـــن les vignettesالتػامـــل بـــالونود ئا غـــن نزيـــو الػـــيات 

مه رال ؾاةرا قكي  الر بها  الػـيات اـد مهايـر الطـنر ياٌـن عؿييرهـا بػـيات الطـنر املهبلـرا بـذلَ تبهـى يمـور منظاـر 

 ت ها نوع من الػكاقير1

ا  تم ـــا  مطـــألر  خـــز ا غلـــا اجملـــظ    يػلـــن غلـــا رؤيتـــ  تتؿـــورها هـــل ن ـــن قػـــال نكٌـــز اـــد التـــةبير املكـــوف   

ًالنظاقـرا الؿـزف الؿـ د111ئجخ   ًاهـل اجمااغـر تيإاخـذ غلالهـا اجملـظ  ًانإ بػل يمور تثهل  ض تم البة  قي   قاجا 

قهـــة  ـــا  الونـــإ لتكويكـــها لل ـــواؽا مهـــاتات خاؾـــر م تؿـــر غلـــا  ضـــاص دق ـــر الـــت االت تاضـــح يتكـــان جايـــؼ 

 اد املطتو 1 تل  امات تاجحهوم ال   تكان التطيير اجمية تخةمر تٌو  

اجمااغــر تؿــزف املــاُ الػــا  تتتؿــزف قيــ ا تهنــا  نــزال ضــإتا مــن يتؿــزف  هــل هــو الــزة ظ  هــل هــو الناةــر  

املٍلــــل باملطــــتودع اتهنـــــا  ت ــــةث غــــن  الونـــــودا املــــواد اج ـــــا  للاهــــالؼا الزمــــلا إلاضـــــانإا الشقــــإا الؿـــــباؾر111ئجخا 

  إلاضـــانإا رضـــإ غلـــا شـــ ـ مػـــي  تتـــم  دا  جايـــؼ قٌيـــل يـــتم التؿـــزف اـــد هـــذه يمـــورا مـــثال غهـــةت ؾـــكهر لػـــزا

لاـا  ردنـا يايـر مػينـر ن كـزها باضـتػااُ الوؾــلا  مطـت هات ا ؾيـر    إلاضـانإ يبهـى لـة  املطـتكية مـن الؿــكهر ًت

نكـــظ يمـــز يطـــزي غلـــا الهـــوادص  ت الؿـــباؾر  ت ؾيرهـــاا قهـــل هـــذا يضـــلوب يػت ـــر غـــكاقا  بـــل هـــذا يػوـــ   نوـــ   تؿـــزف 

ا ما نزية م اربت ا  ي  نهُو مثال بأ  قال  هـو مٍلـل  اليـا تمز ليـاا لٌـن تلشمـ  اجحاضـبر تمـن  ـو ييكاا  ريةا تهذ

 اجملظ تيؾلبير م اضبت ا قاملطإتلير اد مهابل اجحاضبرا تهنا يتةخل إلاخوالا للاهالبر بلمنر للتتبؼ تالتهييم1

ينا نب ط مـثال غـن مؿـادر للتاويـل قـال بـة مـن تبالاطبر للةراضاتا  نا اد يؾل   بذ الػال بالةراضاتا قاجا 

الةراضـــات مـــا يػوـــ   مهـــا قـــزتريرا خاؾـــر اـــد اجمـــش  الثـــاني مـــن املي انيـــرا لـــذلَ ابـــة مـــن تقـــؼ اغتاـــادا مهاـــا اـــد هـــذا 

 الكؿل1

ًــا   عطــا ُ بػــل إلاخــوالا غــن يعػــابا هــل يتػلــو يمــز باجحــامي قهــو    اجحــامي مــؼ  مــور  خــز ا قكــي الطــابو 

درهـما قهـل ضـ تم تتكـام مـؼ اجحـامي قهـو        0221222درهم تآلا  ارتكؼ ئأـا  1222..درهم ثم  221222.تغتااد 

 هناى  عػاب  خز   نزية تكطيرا هذه يعػاب1
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درهـــم اـــد  121222.الٌهزبـــا  تاملـــا  تالهـــاتل اج ـــاؽ بـــادارالا اجمااغـــرا نػلـــم    اضـــتهالى اجمااغـــر للٌهزبـــا  بلــــ 

درهـما هـل هنــاى جـزد  الطـية ر ت ــةث  3221222درهــما الهـاتل  021222جـةاا اضـتهالى املـا   الطـنر تهـو مبلــ يبيــر 

 les)اـــد تةخلـــ  غـــن التنظـــيم تالتهنـــي ا قاـــثال الهـــاتل يـــم يبلــــ غـــةد الهواتـــل الثابتـــر تالهواتـــل النهالـــرا الػـــزاةي 

puces) درهم من املاُ الػا 1  3221222ا من يطتكية من هات  الهواتلا  رنامهاا ًلها  مور ؾير تاضحرا 

ا قاػلـــــو     الهــــزتف  ــــد مــــن  جـــــل تضــــتثاارا مــــن  جــــل ئنػـــــا  مػــــزتع اضــــتثااري يػـــــود FEC مــــا مــــا ي ـــــ 

 بالكاةةالا غلا املةينرا تضأغود للحةيط غن الهزتف قياا بػة1

انػيــرا ت نــا مــؼ نــزال ئغهــا  املــني ملــن يطــت ههاا مــ ن يػــتؿل تبالاطــبر للاــنيا يجــر التػامــل قالهــا بنــوع مــن الو

يطت و الةغما قاجمااغر تاني الةغم ضنويا ئا  مها لم تتوؾل  بـةا بـأي تهزيـز مـن  ي جاػيـر غـن ييكيـر ؾـزف هـذا 

الــةغم تقياــا ؾــزفا تهنــا  ضــأُ هــل نــةمإ هــذه اجماػيــات تهاريزهــا تبــزرت ؾــزف تلــَ املــني  قــاجا نــةمإ تهاريزهــا 

 قاجمااغر ضتشمػها  ي ر تتكاغل لها املن ر1

نـــات املهةمـــر جماػيـــر يغاـــاُ تجتااغيـــر للاـــو كي ا قـــأي مإضطـــر  ت ئدارالا ابـــة    عػتوـــ  باجمانـــر  مـــا إلاغا

ٍاقـــل تالتكـــامن تالتـــآسر داخـــل  تجتاــاملدا يجـــر دغـــم املو ـــل اـــد هـــذا اجمانـــرا قهـــو جانــر م كـــش تيـــةخل اـــد ئنـــار الت

غانـر ال ـ  تاـني للماػيـر تتكـان مؿـاريل املإضطر ال   يػتؿل  هاا تهنا  غير ئأا ما جيزه الطية جودي ا تهو    إلا 

 اج د1

ن ـــن مـــؼ دغــــم هـــذه اجماػيــــرا خؿوؾـــا  مهــــا بؿـــةد ئنجــــاس مػـــزتع يبيــــر تهـــو تجهيــــ  البهـــؼ املانو ــــر مـــن نــــزف 

اجمااغرا تهذا يػة ئغارالا يبيرالا من نزقها لكاةةالا املو كي  تنوع من الت كي  لهـما لٌـن يجـر    نبتٌـز تنجتهـة تنبـةع 

تبالاطــــبر للــــةغم املةرلــــا ا ييــــل يــــتم الػاــــل بــــ  هــــل غــــن نزيــــو نلبــــات الطــــنة  ت غلــــا غــــٍل  نــــزم  خــــز  للت كيــــ 1

 ؾكهات 

التٌوينا ما   وجنا للتٌوينا التٌوين املطتازا هناى داةاا مطتجةات تمنظومات تةبير جةيـةالاا قـأي تا ـة   

اـد املػارقـر لـم نطـتةملا  بـةا منا هو اـد  اجـر للتٌـوين املطـتازالاا ضـوا  املـو كي   ت املطتػـارينا تن ـن ياطتػـارين 

تلم نػارى اد  ي تٌـوينا ت نـا ش ؿـيا نلبـإ املػـارير اـد تٌـوين ئا    جلـَ لـم يت هـوا مـؼ  ننـا ضـاػنا    مجاوغـر 

مـــن املـــو كي  تاملطتػـــارين غـــاريوا اـــد تٌوينـــاتا ت ضـــأُ هـــل تـــم تٌـــوين جايـــؼ املـــو كي     نكـــظ اجماوغـــر  ـــد مـــن 

 عطتكيةت من التٌوينات1

غها ا التٌوين اد اجماُ املنه  تاد اجماُ التةبيريا تهذا اجمانر مؼ يضل يتم ئهاال  مؼ  نـ  مهـم  تالتٌوين

 جةا قكانة الصا   ا يػهي ا قهو يبتة  من تهنيات التواؾلا ييكير التواؾل مؼ املوا كي  الشمال   ت مؼ املوانني 1

ا تياٌــــن للطــــية الناةــــر يُت للــــزة ظ نكالهــــا  ت درهــــم ترباــــا هنــــاى ديــــو   12221222.ضــــأغود لإلنــــارالا الػاوميــــر 

 تأييةها1
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درهــــم لكاةـــةالا نظــــا  املطــــاغةالا  001222.ا قاػلـــو     اجمااغــــر عطــــاهم بهطـــو يبلـــــ  RAMEDبالاطـــبر لزميــــة 

الهبيــر غلــا  ضــاص    يطــتكية منــ  اجحتــاجو ا تهنــاى ماثــل للمااغــر داخــل اللمنــر الةاةاــر ال ــ  غلالهــا الطــهز غلــا 

 ج ةمات املهةمر اد هذا إلانار1تجوية ت طي  ا

ضأختم ت غلوا هل هناى ديـو  مطـت هر غلـا اجمااغـر اـد غـ ا الكؿـُو خؿوؾـا الٌهزبـا ا تنزيـة مـن الطـية 

الناةر يُت إلاجابرا تهنا   مل بأ  غةدا من املؿاريل تؿزف غن نزيو نلبـات الطـنة  ت تتكانيـاتا تهنـا تهـزال 

مــات اضــتكها ا تاملهلــوب هــو تجايــؼ الكؿــُو تعػــٌيل  ؿـــ تاللمــو  ئأــا مطــألر ؾيــاب الػــكاقير تتهــزال غــةالا غال 

 الؿكهات  لالبتػاد غن الػبهات  ي ر ما ياٌن1 

مــــن مي انيــــر التطــــيير تهــــذا  مــــز ؾيــــر   %03131ت %1111يػــــٍل الكــــاةل التهــــةيزي مــــن مي انيــــر التجهيــــ  نطــــبر 

ٍامر تالػكانير تكزف غلينا ئلؿا  بػل ا غتاادات التطيير لت ُو ئأا الكـاةل بـذلَ تزتكـؼ نبيعدا قالػهالنير تاجح

اغتاـــادات التجهيـــ  مـــا ياٌننـــا مـــن غهـــة ؾـــكهات لالضـــتثاارا تمـــن هنـــا تٌـــو  الػـــكاقير تتبتػـــاد غـــن الؿاـــوف ال ـــ  

 ت ةثإ غن  

ئج  تقـــــػير املي انيـــــر  ـــــد ال ـــــ  بـــــي   يـــــةيٌما قهـــــل هـــــذه املي انيـــــر ضـــــت هو التنايـــــر باي انيـــــر اضـــــتثاار نطـــــبتها 

تمــا  ــد املػــاريؼ ال ــ   نجــشت قــان هــذه الاطــبرا هنــا تظهــز الهامــر الٌ ــر ا تهنــا يظهــز تضــتثاار اجحهيهــيا ا 1111%

قأثنــــا  ال رمجــــر ضــــ تم التطــــاُؤ  ــــُو تضــــتثاار تضــــتظهز النتيجــــرا هــــل هــــذه املي انيــــر ضــــت هو التنايــــر تانتظــــارات 

 الطاينر  اجحٌم لٌم1

  ِغزشبس عّبػٟ .............................................................. شى١ت أس٠ظ

ا الطـــية الهاةـــةا الطـــادالا املطتػـــارين تالطـــيةات املطتػـــاراتا اجحكـــور الٌـــزيما اجمانـــر الطـــية ناةـــر الـــزة ظ

 إلاغالمي1

 تا  ثاـــن ؾيـــرالا ًـــل املطتػـــارين تاملطتػـــاراتا  ؾلبيـــر تمػارقـــرا ؾيـــرلهم غلـــا املـــاُ الػـــا ا ا  غتهـــة    هنـــاى 

ٍامـــر اجميـــةالاا ت نـــا انتنػـــإ بـــأ  ا   ـــة  ضـــيرقل تهنـــي  يمـــور ت   تٌـــو  اخـــتالف مـــن  يـــط املبـــة   ـــُو قـــزترالا اجح

ٍاُ يٌان اد التن يل1  تاضحر تقالها نوع من الػكاقيرا هذه غػارات ننادي  ها لٌن إلاغ

انػيتهاا  نا  غتهـة    هـذا يمـز ي ـةد بػـٍل غلمـ  تلـ ظ بػـٍل اق راضـا ا  تقياا يتػلو بتد يم املةاخيل  ت ت

ًاقـر املػلومـات للمنـر املاليـر لالغـتؿاُا ت طـر بػٍل غلمـ   طـر املػلومـات املتـوقزالاا تهـذا درص لنـاا غلي نـا تـوقير 

ًالطنر املاقير1  غلم  هناى نانم من املو كي  رهن ئغارلهاا ئج  ياٌنها الػال غلا هذا يمز بػٍل غلم  تل ظ 

اغتاـــادات التطـــيير  يكـــاا لـــ ظ الطـــإاُ  ـــُو ضـــ امر يرنـــا ا لٌـــن اجحـــةد مـــزالا  خـــز   ـــد الكاغليـــر تنجاغـــر 

ملـــاأد تغـــكاقيت ا ا يتػلـــو يمـــز باارنـــا  ا قاارنـــا  ياٌـــن    نـــت ٌم قالهـــا ياـــا نزيـــةا لٌـــن هـــل نتـــةبز هـــذا املـــاُ التـــةبير ا

بهزيهــر جيــةالا    ا  ت  ــن    غيــوب هــذه املي انيــر ضــتظهز بػــٍل غٌســا  تخهيــرا لــ ظ آلا  لٌــن غلــا املــة  البػيــة 

ٍامــــر تالزنانــــر هــــو مــــا يجػــــل هــــذه املي انيــــر ا  التهــــةيزات املطــــتهبلير تبهــــى اــــد  ٌــــم الؿيــــرا قؿيــــاب الكــــب و تاجح
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انػيـــــر جـــــةا لـــــذلَ يجـــــر عؿييـــــر الوضـــــاةل خاؾـــــر    جايـــــؼ الـــــوسارات آلا  تو ـــــا  بزنانـــــر  تهايـــــرا يجـــــر    تٌـــــو  ت

اجمـــااتا قهـــذا اتجـــاه ا م يـــة غنـــ  تننيـــا تم ليـــا تا  غتهـــة  ننـــا ن تلـــل غنـــ ا عؿييـــر هـــذه الوضـــاةل التهليةيـــر ال ـــ  

ٌن  هذه الهزيهر ت حيي الٌثير من الثؿزاتا تت حيي الثؿـزات لـ ظ ب طـن النوايـا  ت بطـوههاا هـذه نػتؿل  هاا تيا

انعد  تتقــوال يرنـــا ا ئناــا عؿييــر الهـــزم تقــزترالا اغتاـــاد اج  ــرالاا تياـــا جيــز الطـــية ر  يمــور ت تــاا ئأـــا الكــبو الـــو

ـ  ٍـ اد  قهــ  قالهــا الهليــل لٌــن مــن الكــزتري اضتػــارالا اجحــاتم  لطــنا غلاــا  اــد جايــؼ اجمــااتا  نــا ش ؿــيا اــد املاليــر بال

جتي اج  رالا اد اجماُا قاملاليـر مـثال متكزغـر جماوغـر مـن اجمـاات تبالتـاأد ابـة مـن اضـتةغا  هاتـ  اج  ـرات با تلـل 

 الوضاةل1

ليار ا ئج ياٌـن لألرنـا     تٌـو  دنيهـر تضـرا اـد ر يـيا لـ ظ هـو اج مـز يضـاصاد النهاير التؿويإ غلا املي انيـ

اد املي انيرا لٌن غة  التنكيذ اجحهيهي تال حيي لها هو مزبو الكـزصا قالتؿـويإ لـ ظ هـو الػاـةالا اـد هـذا اجمـاُا 

ا ئجا لــم يٌــن التن يــل نــحي ا قفــ  اشــا  ا ئج  ضــيرترالا مطــار املي انيــر %22.ق  ــا لــو  غهينــا املي انيــر بأرنــا  غلايــر 

ٍامــــر  الــــذي يبــــة  آلا  هــــو مطــــار الطــــنر ًلهــــا تالوايــــر يٍــــلا تهنــــا  راهــــن غلــــا    التنكيــــذ هــــو الــــذي ي تــــاا التتبــــؼ تاجح

انبر تتةتيز املػلومر تالػال خلل جةرا  سجاجير1  تاملز

  إٌبئت اٌضبٟٔ ٌشئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ................................................... ػجذ اٌؼبٌٟ اٌؾٛط

ة الهاةــــة ميحرلا نمحرلا هللا مسبا تالؿــــالالا تالطــــال  غلــــا ضــــيةنا ر  غــــزف املزضــــلي ا الطــــية الــــزة ظا الطــــي

 ماثل الطلهر اجحليرا الطادالا تالطيةات  غكا  اجملظ اجمااملدا الطادالا  نز تمو كو اجمااغرا اجحكور الٌزيم1

اـــد البةايـــر  تهـــة  بالػـــٌز اجمشيـــل جمايـــؼ  نـــز تمـــو كي اجمااغـــر الـــذين ضـــهزتا تبتاطـــيو مـــؼ الزةاضـــر تاملٌتـــر 

ٍا  ا  املتػلو باجمااغات1 41.3..لهانو  التنظيم  املطير  غلا ئغةاد هذا املي انيرا تجلَ نبها ا 

تياــا عػلاــو  قجاة ــر يورتنـــا نــة  رخــإ بظاللهـــا غلــا ئغــةاد هـــذه املي انيــرا ياــا     ةاثـــر تٌــوين اجملــظ لـــم 

عطـــػك  لةراضـــر تقـــػير اجمااغـــر بػـــٍل غـــا ا تغليـــ  قاضـــتنادا غلـــا املػهيـــات تيرنـــا  املهةمـــر ملٌتـــر اجملـــظ تـــم 

 ر اد غهالها املةاخيل تاملؿاريل باضت كار املػهيات ضالكر الذيز1ئغةاد مػزتع املي اني

-02.0تبالاطـــبر ل رمجـــر املـــةاخيلا قهـــة تـــم تغتاـــاد غلـــا تلـــَ املـــةاخيل اجحههـــر بزضـــم الطـــاتي  املنؿـــزمتي  

ملػهيـات ا مؼ يخـذ بػـي  تغتبـار ا.020غتن ر من الطنر اجحالير  42ئقاقر ئأا املةاخيل املطت لؿر ئأا ؾاير  0202

اجمةيــةالا تالظزقيــر تنتؿــادير تتجتااغيــر للمااغــرا اــد غالنــر باــا جــا  بالةتريــر الوساريــر اج اؾــر باغــةاد مي انيــر 

 ا تيذا الةتريات اج اؾر  هذا اجما02001ُاجمااغر بزضم الطنر املالير 

ل  طــر املػهيــات تيال ــظ  يكــأ     ؿــر اجمااغــر مــن الكــزيبر غلــا الهياــر املكــاقر لــم عػــزف  ي تهــورا بــ

املتــوقزالا لــةينا ضــتػزف تزاجػــا ملحو ــاا ماــا يطــتلش  غلينــا تٌثيــل اجمهــود لتكػيــل بػــل الكؿــُو لشيــادالا املــةاخيل 

ًات  الذاتير تالتاطيو مؼ املؿاجح املػنير للزقؼ من املةاخيل اجحولرا با قاقر ئأا الػال غلـا الب ـط غـن غهـة غـزا

 ةاخيل اجمااغر1من  جل اضتههاب املػاريؼ تالزقؼ من م
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 ما قياا ي ـ بزمجر الػو املتػلو باؿاريل التطييرا قهة تاإ مزاغـاالا مجاوغـر مـن إلايزاهـات ال ـ  تنـةرا 

للمااغــات اجحليــرا تيــذا الػاــل غلــا تضــتجابر  41.3..قــان النكهــات إلاجباريــر اجحــةدالا اــد الهــانو  التنظيمــ  رنــم 

 يضاضير تقو اختؿاؾات اجمااغر1جحاجيات الطاينر املتاثلر اد تهةيم اج ةمات 

 مــــا  ضــــباب بــــو  تنكيــــذ املي انيـــــرا قكــــي الػــــامي  املاقــــيي  تــــم تنـــــل تنكيــــذ املػــــاريؼ بواضــــهر مزاضـــــالت تسارالا 

مالييـر ضـنتيم يطياضـر املةينـر  3الةاخليرا خاؾـر مػـاريؼ التهياـر اجحكـزير ال ـ  تكـم اغتاـادات ماليـر مهاـر تتجـاتس 

اج كــــزا  تجــــش  مــــن الٌهزبــــا  تالهزنــــاتا با قــــاقر ئأــــا    ؾــــزف بــــا د تغتاــــادات ال ــــ  تونــــل ؾــــزقها تاملطــــا ات 

مزهـو  بالتأغـير غلالهـا مـن نـزف الطـلهر اجحليـر املٍلكــر غـن نزيـو مـذيزالاا تبـةتمها ا ياٌـن لل ـاس  اجمااغـر تل ــ ا  

ــي تنجشهـــا اجماا ًـ ًا  غـــن  ؿؿـــهم  ًااضـــوار تضـــوم  ت ؾـــزقهاا ياـــا    هنـــاى بػـــل املػـــاريؼ تاتظـــز ئقـــزاا الػـــز غـــرا 

جنـا  اجمـامؼا ياـا    هنـاى الػةيـة مـن املػـاريؼ تـم ئنجـاس دراضـتهاا  مـا تغتاـادات املتبهيـر دت  الؿـزف قفـ  نتيجـر 

ٍامــر اجميــةالا ال ــ  نؿــبوا ئلالهــا 0220تــزايم تاتــة مــن ضــنر  ا تبالتــاأد قهــذه املي انيــر عػت ــر اللبنــر يتأــا ل رضــي  بػــة اجح

 جايػا1

بػـز خيـرا بالشيـارالا ال ـ  ضـيهو   هـا الطـية الـزة ظ مـؼ تقـة مـن الـوسرا  للاةينـر خـالُ هـذا يضـبوع تاد يخيـر نطت

تال   ضتطتكية منها مجاوغر من الههاغات منها الههاغي  الزياضا  تالثهاادا ت غٌز إلاخـوالا تيخـوات غلـا  زؾـهم 

 املةينر1 تغلا ؾزامر النهاع ت غٌز الطية ر اجحاتم  غلا  ب  تؾيرت  غلا هذه

  وبرت اٌّغٍظ اٌغّبػٟ  ................................................................ سش١ذ فٕبْ

ادا تهـــــو نكـــــظ مـــــميحرلا نمحرلا هللا مسبا نتوجـــــ  مجـــــةدا بالػـــــٌز جمايـــــؼ إلاخـــــوا  تيخـــــوات غلـــــا النهـــــاع اج

نههــر  ــد قػــال يثيــرالا غلــا اجملطــر خؿوؾــا مــؼ تجــود  1.النهــاع الــذي يوايــر داةاــا املي انيــرا تياــا جيــز إلاخــوالا ف 

 اجملطات ال   تنانؼ قالها املي انير تٌو  مطتهلر ترباا ض طتةرى هذا يمز قياا ضيأعي1نههر املي انيرا قػادالا 

مــــا ضــــيإثز غلــــا نهاغــــنا اليــــو  هــــو    املي انيــــر اجحاليــــر  ــــد مي انيــــر  الــــر الهــــواربا تياٌــــن عطــــايتها باي انيــــر 

ااسالــإ عػ ريهــا مجاوغــر مــن يوقيــة ت ــد ل طــإ باي انيــر ياٌــن ن اــل غلالهــا الػــر  الثهيــل لبنــا  مػــاريؼ اجمااغــرا ق

ٍاات مهزت ـر غلـا مطـتو  اجمبايـات تغلـا مطـتو   املػاًل ال   اغ رت ق رالا الهوارب منذ بةاير يوقيةا قنكظ إلاغـ

مي انيــر التطــييرا ؾيــر    توجــ  إلاخــوالا بــاجملظ  اليــا هــو تجــاتس هــذه املز لــر تتجــاتس إلايزاهــات ال ــ  لــة  يشــ اؽ 

تهـذه  ـد إلاقـاقر ال ـ  نت ـةث غنهـا  -من املاٌن    تٌو  مزتبهر باجمبايـرا تال ـ  ضـيوايبها امللشمي  تإلايزاهات ال   

اجمبايــات اجحليــر باــا يناضــر جلــَ مــن ت طــي   ــزتف اغــتؿاُ  -املــةاخيل  اليــا تدــ يم بػــل يرنــا  غلــا مطــتو  

بتارتدانـإ هنـاى  تو  تنتؿـاديإلايزاها ت  ا غلا املطـلوجطتيَ تؾيرها قػلا اجمااغر تجاتس هذه الك رالا ت د ق رالا 

نوع من الت طن تالزؾبـر اـد يدا ا تهـذه ًلهـا مإغـزات اغتاـةلها اجمااغـر لتؿييـر يرنـا  تاج ـزتا مـن اجمـاُ الكـيو 

الذي نػ ػ  تيسمر ال   غػناها خالُ الطاتي  املنؿزمتي ا يجر    نطتؿل هذا تنكزاا اجحـاأد لؿـاجح اجمااغـرا 

نــا  ال ــ  يػــاهةها إلاخــوالاا هــذا با قــاقر ئأــا  مهــا تاــإ باطــاغةالا مٌتــر الةراضــات الــذي ضــاغة هــذا قياــا ي ـــ ير 

 بػٍل يبير  اد ئغةاد املي انير بنا  غلا مجاوغر من تجارب اجمااغات يخز  ال   يوايبها1
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خؿوؾـا  اريؼر اجمااغـر الهشيلـر ئنجـاس مػـا ا ياٌـن    نتونـؼ مـن مي انيـألر  خز  تتػلو باملػاريؼ تالزؤيـرمط

مــؼ غــة  تجــود الكــاةل تجلــَ بنــا  غلــا إلايزاهــات تال مــش  الــذي خلكتــ  هــذه الظزقيــرا تبالتــاأد قــن ن مػــولي ا بػــة 

ًات ترباـــا الػـــز  ا اجمهـــودات ال ـــ  ضـــ بةلها اجملـــظهللا غـــش تجـــلا غلـــ ًات ال ـــ  مـــن املاٌـــن تونيػهـــا امـــن خـــالُ الػـــزا

ر مجاوغـر مـن الـوسرا 1 هـذه بةايـرا تياـا ًـا  ضـابها   ـا مـن خـالُ خالُ هذا يضبوع بػة  كور الطية الزة ظ رقه

ًات الطــابهرا ضياضـــر املةينــر تتغتاـــاد الــذي  ؿـــل غليــ  اجملــظ مـــن تسارالا الةاخليــر تالـــذي نــارب  مالييـــر ا  3الػــزا

الــــذي  هنــــاى اغتاــــاد غلــــا التــــةخالت املزيشيــــر مــــن  جــــل ئنػــــاع مػــــاريؼ اجمااغــــرا هــــذا با قــــاقر ئأــــا املػــــزتع الٌبيــــر 

 اغتؿل تض ػتؿل غلي  اجملظ تهو املػزتع املولوي اج اؽ بتأهيل امليةنر الػتيهر1

تبالاطبر للػزقيي ا هناى قػال سيادالاا قان خالُ نهـاع إلاخـوالا اـد ئنـار ئغـةاد املي انيـر هنـاى مـذيزالا مـن تسارالا 

ل غــن الطــاغاتا ت غتهــة هــذا الةاخليــر تــنـ غلــا اضــتكادالا هــذه الكاــر مــن التػويكــات الػاةليــر تالزقــؼ مــن التػــوي

هــو م ـــرر الشيـــادالاا تهـــذا يؿـــر اـــد النهـــاع الـــذي يهـــُو بااغتنــا   هـــا تاضـــتكادلها غلـــا ؾـــزار الكاـــات يخـــز ا تغلـــا قٌـــزالا 

غزضــــا  مإنــــإ ال ــــ  عػــــٍل الطــــنة الهــــوي للاو ــــل غلــــا مطــــتو   22.نػــــة ب ــــزارالا غلــــا يــــة هــــذه الكاــــر ال ــــ  تتجــــاتس 

بػـــل  ا مطـــتو  اجمااغـــات اجحليـــرا مـــا غـــةاالتو يـــل املتونكـــر  اليـــا غلـــجااغـــر تارتدانـــإا خؿوؾـــا اـــد  ـــل  سمـــر 

 الت ؿؿات1

ٍــلا   مــا املطــا ات اج كــزا   ــد ل طــإ قهــو غلــا مطــتو   ةيهــر ابــزاهيم الزتدانــي بــل غلــا مطــتو  املةينــر ي

ٍاُ  سمر املا ا قآبار اجمااغـر  ٍاُ الػزقيي  بهةر ما هو ئغ ٍاُ  ةيهر ابزاهيم الزتداني ل ظ ئغ تونكـإ مهاةيـا اـد تدغ

ئنار  سمر الكزغر املاةير ال   عػاني منها املةينر1 تاد اجحهيهر قاػٍل اجحةيهـر ي تـاا ئأـا  ـل مهيٍـل اـد ئنـار غـزاير 

 من ال راث التاري د1 همؼ تسارالا الثهاقر مثال مادامإ عػت ر 

ثبتـإ جـةارلها داخـل ئدارالا تبالػودالا ئأا الػزقيي ا قاجاوغر منهم  ـد قاـر غـابر تمإهلـر للػاـلا تقالهـا ناـاجا  

اجمااغـــر تلهـــا غـــواهة مػت ـــرالاا تنتاوـــا لهـــم التوقيـــو اـــد ئنـــار التو يكـــات غلـــا مطـــتو  الههاغـــاتا لٌـــن اـــد  ـــل هـــذه 

 الظزتف اجحالير قهم يػتؿلو  باجمااغرا تنتاوا    ي ل املػٍل بػٍل مهاتي ئ  غا  هللا1

اتا قاملي انيــــر ؾيــــر مهتؿــــزالا غلــــا الهــــاتل قياــــا يتػلــــو بالهــــاتلا  خــــذت بػــــل املػهيــــات مــــن مؿــــلحر النكهــــ

النهــــاُا قاجمااغــــر اــــد  ــــل الكــــؿو الــــذي عػــــهةه تالتوجــــ  الػــــا  للــــوسارالا  ــــُو رنانــــر إلادارالاا بــــة ت مجاوغــــر مــــن 

تتـم تشتيـة اجمااغـر بأربػـر خهـوما خهـا  غلـا مطـتو    fibres optiquesاملؿـاجح بهلـر خهـوم يليـاف البؿـزير

ـــــل خـــــو يٍلـــــل البـــــارى  املهـــــز  تخهـــــوم  خـــــز  غلـــــا مطـــــتو   درهـــــم غـــــهزياا با قـــــاقر ئأـــــا  122ئأـــــا  122تاج شانـــــرا ًت

 هـــوم الثابتـــر تين رن ـــإ غلـــا مطـــتو  املهانػـــات يربـــؼا ثـــم هنـــاى مي انيـــر  خـــز  ال ـــ  تزؾـــة للنهـــاُ تاجمااغـــر اج

 opérateur اتلــإ تجزبــر  خــز  اــد ئنــار النهــاع الــةاةم غلــا مطــتو  اجملطــات الطــابهر تانكت ــإ غلــا متػهــة آخــز 

ًانـــإ جيـــةالاا بـــثان مـــن كل رؾـــم قـــػل الػـــبٌرا تهـــذا يظهـــز INWIتهـــو غـــزير  ا ال ـــ  خاقـــإ مػهـــا هـــذه التجزيـــر ت

ٍانيـر ت كــيل مطــتو  الؿــزفا هـذا با قــاقر ئأــا  نــ  تمنـذ ضــنر  ًانــإ مجاوغــر مـن الــةيو  لــة  اتؿــاات  02.1ئم

اقهـا للماا 121222.املؿزب تال   نةرت ب  ـل مـزالا يزؾـة لـ  مبلــ بـي  درهما هـذا الـةين بهـي مز غـر اـد  داةـ  ضـنوياا ًت
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املي انيــــر اــــد غاومهــــا ئجا تٍلانــــا غــــن النهــــاع قطــــات ةث غــــن جانــــر اجمبايــــرا  مــــا جانــــر  درهــــم1 321222ئأــــا  021222

ًات تاملػـاريؼ  املػاريؼ قال ياٌن ملي انيـر اجمااغـر اجحاليـر ئنجـاس  يـر مػـاريؼا تالزهـا  غلـا مطـتو  اضـتههاب الػـزا

 ر1املزيشي

  ِغزشبسح عّبػ١خ ٔمطخ ٔظبَ: وٕضح ػضِٟ

الطــــال  غلــــيٌم جايػــــاا بالاطــــبر ملــــا نالــــ  الطــــية املطتػــــار قياــــا يتػلــــو بٌوقيــــةا قــــاجمايؼ يػلــــم تأثيراتــــ  غلــــا 

ٍــلا ت  ــن    هــذه املطــألر لــم تإخــذ بػــي  تغتبــارا قػنــةما تتٍلاــو  غــن يتلويــر ملػاجمــر مــا  املؿــزب تغلــا الػــالم ي

 قاجحةيط غن الطنوات يتأا للاجلظ تل ظ غن الواير ًلها1ياٌن مػاجمت ا 

تبالاطــبر للمبايــاتا ياٌــن اجحــةيط غنهــا  ثنــا  الظــزتف اجحطــنر تتنتػــاع تنتؿــاديا تلــ ظ اــد  ــل الظــزف 

الزاهن الذي يػ ػـ  املهنيـو 1    ت ـةث الطـية املطتػـار نبـل نليـل  نـ  مـؼ نـةت  الـزة ظ تمجاوغـر مـن الـوسرا  ضـ تم 

م مجاوغــــــر مــــــن املػــــــاريؼا قهــــــل يتػلــــــو يمــــــز باػــــــاريؼ جةيــــــةالا    مػــــــاريؼ م رمجــــــر ضــــــابها    مػــــــاريؼ تــــــم  دا  ئنــــــال 

 مطت هالها تلم تظهز بػة للوجود1

تبــــالػودالا للتشــــميرا نلــــتم  باــــا    آلابــــار تونكــــإ تاامــــا ا ئج  مــــا م ــــل ثاــــن التشــــمير مــــن إلاغــــزابا قــــال تجــــود 

 تا اد ييكير ئيجاد املا  ثم بػة جلَ التكٌـز اـد التشـميرا هـذا با قـاقر ئأـا    للتشمير دت  تجود املا ا يجر التكٌير 

 تغتااد اج ؿـ للتشمير يػة خياليا1

خكــــزا ا قاــــا  ــــد املطــــا ات يخــــز  املتواجــــةالا ر نلــــتم  يكــــا ا توجــــة قهــــو  ةيهــــر ابــــزاهيم الزتدانــــي ياطــــا 

ملـــةاراتا ئا ئجا ا تطـــبنا املطـــا ات اج كـــزا  اج اؾـــر باملةينـــر  املـــةارات  ق طـــر غلمـــ  ا يوجـــة ضـــو  اجحةيهـــر تا

  املناُس تالكيالت(1

  إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

  غتهة  نَ تت ةثي  من باب الةغابر  يناا ت ةثإ غن الكيالت1

  ِغزشبسح عّبػ١خ .............................................................. وٕضح ػضِٟ

 كـزا  الػامـر ت ـد  ةيهـر هذا ل ظ مـن بـاب الةغابـرا  نـا ا  ت ـةث غـن اج ـواؽ بـل غـن الػـا ا املطـا ات اج

 ابزاهيم الزتداني تاملةارات قهو1

  إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

غليـــَ التػـــزف غلـــا املطـــا ات اج كـــزا  املتواجـــةالا باملةينـــر1 تا نزيـــة الـــةخُو اـــد النهاغـــات الثناةيـــر لـــن ن ـــزا 

ا مـــــن املي انيـــــات الكـــــػيكر تل طـــــإ تبالاطـــــبر ملي انيـــــر جااغـــــر تارتدانـــــإا قـــــا خوالا يػلاـــــو  جيـــــةا  مهـــــ قالهـــــا بنتيجـــــر1

ــي نت ـــةث غـــن تضـــتثاار تاملػـــاريؼ الٌ ـــر ا تلـــذلَ رؤيـــ ًـ الطـــية الـــزة ظ تاجملـــظ  ـــد رؤيـــا تاضـــحرا  رباي انيـــر نويـــر 

ًاقيـــــر  ًات مـــــؼ مإضطـــــات غاوميـــــرا قهـــــو غلـــــا درايـــــر  قػنـــــةما ت ـــــةث الطـــــية الـــــزة ظ ت ـــــةث غـــــن اضـــــتثاارات بػـــــزا
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مليــــو  درهاـــــا  1.ماليــــي   ت  2.اــــد ضـــــنوات  تجهــــا ا يتػــــة  الكــــاةل قالهــــا  تعشــــ يـ للاي انيــــرا هــــذه املي انيــــر ال ــــ 

 بالكاةل التهةيزي تاجحهيهي1

ٍامر اد الػو التطـييريا ا  الكـاةل ا يتااشـاا  تبالاطبر ملي انير التطيير قالطية الزة ظ تاجملظ انتوما اجح

الــزة ظ غلــا جلــر مجاوغــر مــن املػــاريؼ مــؼ التهلػــات تمــؼ إلايزاهــات تمــؼ  اجيــات اجمااغــرا لــذلَ يػاــل الطــية 

ًات تمــا يبــي  جلــَ  ــد الشيــادالا املتونػــر  الٌبيــرالا ال ــ  لــن عػتاــة بالتأييــة غلــا مي انيــر اجمااغــر قهــو لٌــن غلــا الػــزا

ا هــذه الشيــارالا ت اــل مجاــوع مــن املػــاريؼ خؿوؾــا اــد اجمــانبي  الزياضــا  تالثهــاادا .020نــون ر  0.للطــية الــزة ظ يــو  

ًات: اجمااغرا اجملظ إلانليم ا مجلظ اجمهر ثم الههاغات الػاومير1هذه املػاريؼ    د بػزا

تمــن ينــانؼ آلا   ت يــزاهن غلــا    مي انيــر اجمااغــر  ــد نــادرالا غلــا ئنجــاس هــذه املػــاريؼ الٌبيــرالا قهــو بالتأييــة لــم 

لــذلَ ا ياٌــن    قفــ  ًلهــا قــواةل قــػيكرا  02.3 ت  02.2يتــابؼ ضــيرترالا قــواةل مي انيــر اجمااغــر تارتدانــإ نبــل 

ماليـي  درهـم تنبوـ  تن هـو تهلػـات الطـاينر ت اجيـات البايـات الت تيـر  2.نطت زا اضتثاارات من قاةل ا يتػة  

 les reportsتالزياقير تتجتااغيرا ئقاقر ئأا    تغتاـادات ال ـ  ت ـةث غنهـا إلاخـوالا املطتػـارين  ـد اغتاـادات اـد

ا بػــةا تمجاوغــر مــن إلاخــوا  تمــنهم الطــية ر ئ طــا  غلــا درايــر باــذيزالا تسيــز ا اغتاــادات لــم يــتم  داؤهــا  ت بزمجتهــ

الةاخليــــــر اج اؾــــــر بجاة ــــــر يورتنــــــا بــــــأ  جايــــــؼ مي انيــــــات التجهيــــــ  ضــــــوا  التهياــــــر  ت إلانــــــارالا الػاوميــــــر  ت املطــــــا ات 

اريـر تاضـحر تؾـارمر اج كزا   ت الهزنات  د مجاةالاا قٌيل ياٌن لنا التطزيؼ باادا  تال رمجر مـؼ تجـود مـذيزالا تس 

 اد يمز1

هذا من جهـرا تمـن جهـر ثانيـر ًـي ن ـرم  مجاوغـر مـن الكؿـُو اـد مي انيـر التطـيير قاملـذيزالا الوساريـر نؿـإ غلـا 

 ن  نظزا للحالر الوباةير اجحالير قأي اغتااد املزاد بزمجت   ت ؾـزق  ابـة    يٌـو  باـذيزالا تجلـَ بنـا  غلـا يتلويـاتا 

ًـــل مـــا يتػلـــو باملطــــا ات اج كـــزا ا لـــذلَ لـــم تـــتم بزمجـــر  ي اغتاـــاد جحةيهـــر ابــــزاهيم تهـــذا يتلويـــات يطـــتثو ا منهـــا 

ا تغنـــةما ت ـــةث إلاخـــوالا غـــن مػـــٍل الهزنـــات تمػـــٍل مـــواد البنـــا  الـــذي يهـــاُ بـــأا .020ت 0202الزتدانـــي اـــد مي انـــي 

املــذيزالا ضــالكر الــذيزا  ي اغتاــاد  ت  يــةخل اــد مي انيــر التطــيير بــل اــد التجهيــ  ا لٌــن التجهيــ  يانــؼ منهــا باتــاا بنــا  غلــا

report  ي ـ التهيار اجحكزير تالهزنـاتا ئج  ييـل ياٌـن    نهـو   هـذه اج ـةمات تييـل ن ـل املػـاًل اليوميـر اـد

اجمانر اج ةماعي للاواننا هناى ضبيل تا ة تهو بزمجر مجاوغر من املبالـ اد مي انيـر التطـيير ال ـ  ضـت هو هـذه 

ٍامـر تملبيـر للحاجيـاتا اجحاجيات تت ل هـذه امل ػـاًلا لـذلَ تـم تغـتؿاُ غلـا مي انيـر التطـيير بهزيهـر غـكاقر تب 

تبنــا  يــذلَ غلــا اجحاجيــات ال ــ  نــةمها رؤضــا  املؿــاجح بػــة التشــ يـا تبنــا  غلــا دراضــر نــا   هــا مٌتــر للةراضــات 

باج ـةمات باغتاـاد بلــ مليـو   الذي  غهى  رقيرا تدجا ا ظتم قهناى قهزات ئقـاقير اـد املي انيـر  ـد قهـزات خاؾـر

ًــا   ٍامــر تالػـكاقير تالوقــوالا تهــذا الكؿـل تلــم يطــبو     درهاـا تجلــَ اــد ئجابـر غلــا ًــل عطـاؤات إلاخــوالا  ــُو اجح

اـــــد  ي مي انيـــــر مـــــن مي انيـــــات اجمـــــالظ الطـــــابهرا بـــــل جـــــا  بنـــــا  غلـــــا عشـــــ يـ الطـــــية اج بيـــــرا هـــــذا الكؿـــــل خـــــاؽ 

جاوغـــر مـــن املؿـــاجحا يٌـــو  غلـــا غـــٍل ؾـــكهرا قاـــثال الؿـــيانر تغتياديـــر باج ـــةمات ال ـــ  مـــن ياٌـــن    ن هـــو  هـــا م

للبطتنرا قاجا ا ظتم قهة تاإ ئسالتها من مجاوغر من الكؿـُو ت دخلـإ اـد قؿـل تا ـة هـو بزمجـر اج ـةمات تهـذا 
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ر يــةُ غلــا    هــذا اجملــظ بزة طــ  تمٌتبــ  ت غكــاة  نومــوا نزيــو املنــؼ تالطــة غلــا الزيــؼ باطــانز مكــبونر تتاضــح

تمنهــا بنــا  هــذه املي انيــرا تيــذلَ قكــي املطــتهبل الهزيــر اــد دترالا ق رايــز ضــتتم منانػــر مجاوغــر مــن الــنهو اج اؾــر 

باجماػيــات ال ــ  ت ــرم  اــد مي انيــر  يتــوبز تعػهــى اة ــر اجماػيــات املطــتكيةالا مــن املــني اــد دترالا ق رايــز ا تمــن بــي  رؤ  

نــا  غلــا مػــزتع تاضــح يتااشــاا مــؼ رؤيــا اجملــظا قــن ن اليــو  نكــؼ اجملــظ    تٌــو  املــني بنــا  غلــا دق ــر ت اــالت تب

تغتاــــادات تا ننـــــانؼ اجماػيـــــات ال ـــــ  ياٌـــــن    عطـــــتكية مـــــن املــــني تاـــــد الـــــةترالا املواليـــــر ضـــــانانؼ نزيهـــــر الؿـــــزف 

تييكيــر ئغهــا  امتيــاسات املــني تييكيــر عشــميؼ هــذه اجماػيــات تييــل ضتطــاغة اجملــظ اــد تنايــر املةينــرا هنــاى  مــور 

 تةارص آلا  ت مور  خز  نطتبهها1

اجملــظ تالطــية الــزة ظ  ــد رؤيــا تاضــحرا ا نػتاــة قالهــا غلــا قــواةل املي انيــر قفــ   رتخالؾــر الهــُو قــا  رؤيــ

ًاديايــر الزياقــير مــؼ اجمامػــر الوننيــر لٌــزالا  ًاا ًات نويــر  قــواةل قــػيكرا قالطــية الــزة ظ يػاــل غلــا ئيجــاد غــزا

اقـو اجمامػيـر ال ـ  ضـتٌو  ئ  غـا  هللا يـو  الهة  باغتاادات يبيـرالا جـةا تمجا ق ريـزا ضـتٌو  بةايـر  0.وغـر مـن املز

ًات مــــؼ اجمهــــر غلــــا  ضــــاص تاويــــل هاتــــ  املػــــاريؼا ياــــا  ــــزى  اقهــــات مبةةيــــر تغــــزا اتكانيــــات مبةةيــــرا تضــــيأعي باو

ـــيا قــــاجا مػــــزتع املةينــــر الػتيهــــر ال ــــ   ــــد  ي ــــر هاــــ  تددخــــاُ لهياتهــــا اــــد ؾــــكوف املــــة  الػتيهــــر الــــذي هــــو بزنــــ ٍـ ام  مل

تضــتٌو  ضـبانر اــد اجمهــر تضـتأخذ نزيههــا مــؼ املـة  املــإثزالا اــد  اضـتكادت منــ  املةينـر قأييــة ضــتٌو  مةينـر مناهكــر

اجمهــرا ًـــل هـــذه يمـــور يػـــتؿل غلالهــا الطـــية الـــزة ظا لـــذلَ غنـــةما ننــانؼ املي انيـــر ننانػـــها مـــن اجمانـــر التطـــييريا 

زيـــر  ت اجحهيهيـــر ت ـــد اغتاـــادات بطـــيهر قـــاجا ينـــا ضـــن رمجها قطـــتٌو  ن ـــن نػلـــم  ـــةتدنا اـــد الكـــواةل ضـــوا  التهةي

 غلا غٍل مطاهار اد تتكانيات املطتهبلير1

 . ِذ٠ش اٌّظبٌؼ .................................................... ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌٛسغٟ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسبا تالؿالالا تالطال  غلا اغزف املزضلي ا ضيةنا ر تغلا ال  تنحب  اجاػي ا

هرا الطــيةات تالطــادالا املطتػــارينا الطــيةات تالطــادالا املــو كي ا الطــادالا الطــية الــزة ظا الطــية ماثــل الطــل

 تغالميي  اجحكور الٌزيما

بالاطبر ملةاخل   انهالنا من مونعد تداري ضأدأد ببػل التوقي ات ال   ا ارية ا  تإخة من جانر غلا 

ر من نزف مو كي  النكهات الػامر امها اجوبر بل  د توقي ات متػلهر باملزا ل ال   تاإ   ها الةراضر املالي

املػنيي 1 اما بالاطبر لالغتااد  الذي اغتؿلنا غلي  باػير غطيؼ املةاخيل تبػل رؤضا  تنطا  تاملؿاجح تالذي 

مليو  الةرهم املتػلو  1مليو  درهم تاغتبارا لاليزاهات املتواجةالا لم نتاٌن من اجحؿُو غلا   14 ةد مبلؿ  اد 

مليو  درهم ا تلٌن اد تتنر تخيرالا تم خؿم  41ر املكاقرا غلاا ا  اجمااغر غادالا عطتكية من بالكزيبر غلا الهيا

مليو  درهم تبػة تواؾلنا مؼ انحاب الهزار تم اخبارنا غلا ان  ض تم اقاقتها اد الػهز الزابؼا تباا ان  جزت  1

ي    ا ايتم اج ؿم من   ت ضنهة  ملتاظ اد الػادالا لطنوات غةيةالا اننا نتوؾل باملبلـ نزرنا ا  يبهى غلا ماهو غل

من   %14هذا تنارا ت اد الػودالا اأا اجمةُت ضنال ظ غلا ا  املبلـ املتػلو بالهيار غلا الكزيبر املكاقر ياثل 

مليو  درهما ماا ضيػهي  10مليو  درهم ضيؿبي اجماوع  14مليو  درهم غلا  1مي انير اجمااغرا  تاجا اقكنا 
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مليو  درهما اج  ييل ضياٌننا اجحؿُو غلالهاا اما  10و  درهم ا  املبلـ املتوقز باملي انير هو ملي .قزم ب 

-30الهاضا  بتتايم تعؿيير الهانو   00-02بالاطبر  للمانر تُت الذي اغار ل  الطادالا تغكا  ب ؿوؽ الهانو  

ر من  ؿر رضو  اجمااغر ماا اغهى الذي اعى باجاوغر من التؿييرات اهاها ال   تاإ اقاقتها اد مجاوغ 21

ٍانير اد توضيؼ الوغا  الكزيب ا  تتهم من جلَ هو البا د اضت الؾ  تاد  نكظ تنار قا  البا د اضت الؾ   ام

مليو  درهما  تباا ان  اد انار الػالنر بي  اجمااغر تاج اس  تنليم  ت الهابل تنليم   32املتػلو باجمااغر نارب 

اد انار ت كيل البا د اضت الؾ  دت  املظ بالكار الهػر ا  هناى مإضطات يبيرالا اسالإ مةينر  يجر تغتؿاُ

للمااغر يكنةم الطال  الذي تم بيػ  تهو اد مز لر التؿكير تاجمااغر اد انتظار مطت هالها ياا هو الػأ  

غةالا امالى غاومير اد غبٌر  ب ؿوؽ الوغا  املتػلو باتؿاات املؿزب تغزير انوي تغزير اترتن  ال   عطتؿل

 تتؿاُ غلاا ان  تاإ مزاضلتهم من نزف اجمااغر ماا ض طاهم اد مةاخيل مهار للمااغر1

تباا ا  تةهور املا  الؿاجح للػزب لم عطتكية من  اجمااغر اد انار اضتؿالُ امللَ الػا  ضيجػل اجمااغر 

ر من املا  الؿاجح للػزب هذه مجاوغر ًلها من اجل عطت لـ مبالؿهاا  بااقاقر اأا ت كيل اد اضتكادالا اجمااغ

 توضيؼ اجماُ الػهاري هذا من جهر ياا اغزت اأا البا د اضت الؾ  تالوغا  الػهاري1

قياا ي ـ النكهات تاملبالـ اجحولر اد الكؿُو غلا اغتبار ان  لم تتم  ي  اقاقات اد املةاخيل اجحولر تال   

َ  طر الاطبر املااتير غن ًل قؿل هناى مبالـ لم عػتاة الهاغةالا الثالثير تتم تتكان البا د اضت الؾ ا   تجل

ٍا  ا   ًا  باام تغتااد غلا هذا تضاص اقاقر البا د اضت الؾ  تاغهى الهاغةالا الثالثير1 تن ن ياو كي  

وؽ املةاخيل1 مليو  درهم تنػتؿل غلا هذا الهةر   ا ايؿبي لةينا تهاغظ اد تدارالا ب ؿ 14نٌتكي بابلـ 

تالطبر تُت هو ا  تدارالا يجر ا  عػتؿل اد هذا تنار1تالطبر الثاني هو ا  املطاغةات املزؾودالا من نزف 

ًانإ تجتهة اد هذا  تسارالا الةاخلير للمااغر ات ال   يتم عطلياها من نزف الطلهات املزيشير تال ظ غلا اجمااغر اجا 

لم تهة   ي اجتهادات من نا ير مواردها تلن تهة   ي مطاغةات غلا مطتو  تنار ياا ض تم ربهها باجحاضبر اجا 

ًات1  الةغم ات الػزا

 اجمانر الثاني الذي اغار ل  الطية املطتػار ر ا طا  املتػلو بالػهي ا قالػو تُت املتػلو  تهزيز الهزتف

   repprt de credit) مونكر غلاا ا  املبلـ ض م جةا1    ي ا  هناى مجاوغر نزتف اد مي انير التجهي  ت د 

بالاطبر لهذا الػو قهة تاإ تجابر غلي  من نزف الطية الناةر تُت للزة ظ نبها مةيزالا  الوسارير 

ًالتهيار اجحكزير تتنارالا الػاومير تاملطا ات اج كزا  لالغارالا اجا  بالةرجر تتأا تال   تنكإ مجاوغر نهاغات 

 ..مليو  درهم من املي انير1 اما الهزنات قهة تجاتس مبلـ  ةد ل   1  قان   ةد  ل  تم الػودالا للاطا ات اج كزا

ٍاُ اخز  1.مليو  درهم1يذلَ مبلـ  مليو  درهم اجحةد اد انار الؿكهر املتػلهر باانارالا الػاومير ياا ا  هناى اغ

بتأخير مطت هات الةاةني  يػود ا  تمز متػلو deblocage) ( يط يطتةملد  رقؼ اجحظز    FECيتػلو بالهزتف  

(موج   report de créditبااضاص اأا مجاوغر امور تم ارضالها من نزف اجمااغر  يإ عػة تهزيز  ُو تغتااد  

لل اس  تنليم   يط ؾادف تنإ تنت ابات تتم تونيكها بهبيػر اجحاُ بت ريز تم تهبل  من نزف اجمااغر ا  

ي  تالطية املطتػار ر ا طا  غلا غلم ب ٌم مونػ  ا  تنت ابات غلا تبواب هناى مذيزالا من اج اس  اجمهو 
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ضبر اد  تونيكها اأا ا  يتم عطليم املها  بػةه ض تم عطليم تدا ا  تبالكػل نامإ املالير باض رجاع جايؼ امللكات 

اخز  من اجل تدا  تتم جلَ هذا من املتػلهر باادا ات تمنها املؿاريل تلٌن بػة تنت ابات نانا بارضالها مزالا 

( يط تم ارضاُ نزتف FECجهرا من جهر اخز  لةينا تمز املتػلو بالهزف من ؾنةتم التجهي  اجمااملد   

ٍاُ اد الػهز الثالط متػلو بالؿكهر من اجل  تدا   deblocage)اجمااغر من اجل رقؼ اجحظز   ان  لةينا اغ

ٍاُ  تنانا بازاضلتهم اد هذا تنار  اقتنا بالوثاةو مؼ الػلم اننا نتوقز غلا هذه الوثاةوا  هذا تغ لٍي تتم مو

ٍاُ الثالط  متػلو باامز باادا   من نزف تسارالا الةاخلير تمز متػلو باانارالا  taurisation specialeالثانيااما  تغ

ال   تم تغتؿاُ غلالها اد انار ؾكهر  22./42مليو  درهم  ي باطبر  3 يط ا  ما تم ؾزق  اد هذا تنار ا يتجاتس 

 ياا ا  ؾا ر الؿكهر تاخز غلي  تدا  من نزف اجمااغر  CACGTتبالتاأد  نانا بازاجػر املتجاتس بنا  غلا 

باربػر اغهز تجلَ راجؼ لػة  تقزاا غلا الهزف من نزف تسارالا الةاخلير  رؾم ان  انفا غال  اد غهز  دجن ر  بػة 

باربػر اغهز نانا  باايهاف ان  اياٌن اقاقر اغؿاُ اخز  ياا ان  اجمااغر مةينر ل  تنانا باايهاف مهاير اغؿاُ 

اد التاوين ان  ض طبر اد رقؼ الةيو  غلا اجمااغر  اأا  ي  رقؼ اجحظز  تم ضيهو  بنهاير الػهز املتبهي اد 

 تغؿا1ُ

تػلهـــر بـــبػل اجماػيـــات ال ـــ  لـــم تتوؾـــل بػـــة ضـــأتهزم اأـــا بػـــل التوقـــي ات اـــد بػـــل قؿـــُو املي انيـــر تامل

بالـــــةغم  يـــــط نانـــــا بارضـــــاُ مزاضـــــلر اـــــد هـــــذا تنـــــار موجهـــــر للطـــــلهر اجحليـــــر مـــــن اجـــــل التاغـــــير غلالهـــــا بػـــــة ا  تاـــــإ  

ا  تتـم تونيكهـا  يـط تشامنـإ مـؼ ق ـرالا تنت ابـات ضـبر اـد  .020املؿادنر غلالها اد الةترالا ال   تم غهـةها اـد غـهز  مـاي 

ٍاُ اخز  ا  بػل اجماػيات لم تهـة   ملكالهـا  ت اـد اللحظـات تخيـرالا تضـبر يـذلَ اـد  تونيل دغاها ا  تم هناى اغ

تاخز تدا  تلٌن اد الطنر املهبلر ضاػتؿل غلا امزين اتلهاا ضنهو  باغـةاد دق ـر الـت االت تياٌـن ا  نهـو  بارضـاُ 

اـــــد هـــــذا تمـــــزا  امـــــا بالاطـــــبر لالضتػـــــارات الهانونيـــــر ملكالهـــــا  اأـــــا اجملـــــظ تغلـــــا للحطـــــابات   ـــــا ا يـــــتم م اضـــــبتنا 

تالةراضـــات ضـــ تم اغـــةادها اـــد انـــار تزغـــية النكهــــات تاجا اردنـــا الت ـــةث غـــن التشـــ يـ املتػلـــو باانـــارالا ب ؿــــوؽ 

مليـــــو  درهـــــم غـــــن نزيـــــو  ضـــــياات لتطـــــةية قـــــواتير تنـــــارالا  1املطـــــت هات امل رتبـــــر تامل راياـــــر مـــــؼ الػلـــــم انـــــ  يـــــتم ادا  

ًــل ضــنر انــ  اؾــب إ تزاياــات ملــةالا ضــنوات ت بلؿــإ  قني ــإ( غــ مليــو  تبػــة الػاليــر اجحطــابير ال ــ  نانــا  هــا  12ن 

مليـو  درهـم تاـد هـذا الؿـةد نانـا باغـةاد لهـا  مـؼ مٌتـر الٌهزبـا  مـن اجـل تتكـام غلـا املبلــ لٍـي  1اتدح ان  بلؿإ 

 3.  درهــم ياــا تــم غهــة انــ   اياٌننــا ادا  مبلـــ مليــو  .يــتم بزمجتــ  اــد ا ــة  الــةترات ت  ــا اجا  نانــا باقــاقر مبلـــ 

مليــو  درهــم انــ  ضــيإثز غلــا مي انيــر اجمااغــر تهــذا اجــزا  اُت امــا بالاطــبر لالجــزا  الثــاني هــو انــ  اــد الطــنر الكارنــر 

 نانـــا بتوجيـــ  نلـــر مطـــت مل اـــد تدا  لـــوسارالا الةاخليـــر ب ٌـــم اننـــا نػـــتؿل غلـــا الؿـــكهر تبالتـــاأد ينـــا نامـــل مـــن تسارالا

اقو غلا الةغم من اجل عطةية الةيو  امل رايار تم ا  تنارالا اد تشاية ب ٌم تشاية اد التجشةات1  الةاخلير ا  تو

يــذلَ قياـــا ي ــــ تمـــور املتػلهـــر بالــةغوات املال ـــظ هـــو انـــ   ـــي  يـــتم غهــة اتكانيـــر مـــؼ اجحـــامي يؿـــبي لـــةينا 

ٍاُ ب ؿــوؽ الػــو  الهكــاتي تبالتــاأد اؾــبي مــن املكــزتف غلــ ا  اجمااغــر اللمــو   للهكــا  مــن اجــل اضــت الؽ اغــ

 مةاخيلها 1
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بالاطبر لالغوا  الػزقيي  تم اؾةار الهانو  غلا ان  ض تم الزقؼ من اجزالا ضاغات الػال تض بهى الػةد 

اغتااد املتػلو بااجور ياا تم اغال   غلا ما هو غلي  بااقاقر لالضتكادالا من  التػويكات الػاةلير ماا اد  اأا  رقؼ

غنهم  اد ؾنةتم اجمااملد ملني رتاتر التهاغة تباملناضبر اتهة  بالػٌز للطادالا تغكا  الذين اغارت لهذه النههر 

يذلَ قهة تم تغال  يذلَ بالاطبر لبػل املو كي  الذين اضتكادت من التهاغة تلم يطتكيةت من ضنوات اد انار 

RCAR  

اتان  اما بالاطبر لالغتااد املزؾود قان  ضيٌو  اد انار عػؿيل اما بالاطبر ل رنير الةاخلير قان  يتم جلَ اد 

ٍا   غلاا ا  هناى ايزاه متػلو  42مو لا بالاطبر لهانو  تنز  نانا باقاقر  .0 ًا  بام منؿر غؿل اجا 

بتونيل التو يل من تسارالا الةاخلير ياا ا  مجاوغر من املو كي  يتهاغةت اغلاا ا  املو كي  الذين تم 

ياا ا  اؾلر املطتكيةين من التٌوين غلا مهزبر التهاغة  0201ضي الو  غلا التهاغة ضنر  002.م ضنر تو يكه

تهذا اد  ة دات  ايزاه تلهذا قن ن مج رين من ادماا يكا ات من اجل تضتكادالا من  الٌكا ات املتوقزالا  اليا 

 اد تنار املطاوال ب 1باجمااغرا تباا ا  التو يل تم قت   نطبيا قان  ض تم ادماا مو كي  

بالاطبر لتػانة قا  مٌتر الةراضات ض توأا هذا تمز ياا هـو الػـا  بالاطـبر لػـزير التـأمي  تيـذلَ اـد انـار 

 النكايات تاملطا ات اج كزا 1

درهم بنـا  غلـا تؿـور تـم منانػـت  مـؼ اغكـا  اجملـظ اـد انـار  022222بالاطبر للاهابز الذي خؿـ  لها مبلـ 

 لير  غلا ان  ض تم اغةاد  مل  هذا اج ؿوؽ تيذلَ غزنر املهابز تلهياتها1 اللمنر املا

يذلَ ب ؿوؽ الكؿُو املتػلهر باج ةمات ال حير  لم تإدي بػة خةمالها ياا يابػـد ا  اجمااغـر اتتـوقز 

مــؼ اجملــظ غلــا نب ــر خــاؽ  هــا تا تهنيــي  اــد اجمــاُ الؿــ دا امــا ب ؿــوؽ التلهــيي قانــ  يــتم جلــَ اــد انــار اتكانيــر 

تنليم   يط يتم رؾة تغتااد اد هذا تنـار مـن اجـل تشتيـةنا باللهـاال الـذي يوجـ  للاطتػـكى  يـط يػت ـر هـذا تمـز 

ٍاُ اـــد تتبـــؼ الؿـــزف خاؾـــر تنـــإ اجحاضـــبر تـــم اننـــا انتـــوقز غلـــا  ـــمل ي اـــل اضـــاا   ؾيـــر نـــانوني انـــ  يطـــبر لنـــا اغـــ

 ن اُت تغتؿاُ اد هذا تنار 1 املطتكيةين من التلهيي تنإ اجحاجر تبالتاأد

 . خعّبػ١ حِغزشبس .............................................................  ص٘شح دٔجٟ 

 غٌزا الطية الزة ظا الطية املةيز الطادالا تغكا  غلا التوقي ات1 

ٍامـــر تمـــن خـــالُ الهـــزا الا  اتدـــح غلـــا انـــ  تـــم  قياـــا ي ــــ املي انيـــر تاـــإ تغـــارالا غلـــا انـــ  تـــم نز هـــا اـــد انـــار  

مليــــو  ضــــنتيم مــــن اجــــل الةراضــــات الػامــــر تتب ــــات تتضتػــــارات  22.ت ؿــــيـ ملٌتــــر الةراضــــات مبلـــــ  ــــةد ب 

ًاعػـــاب  02مليـــو  ضـــنتيم  يـــط تاـــإ تغـــارالا اأـــا ا  مبلــــ  32.الهانونيـــر  ي مـــا مجاوغـــ   مليـــو  ضـــنتيم تـــم ت ةيـــةه 

ًانـــــإ ت ـــــةد اـــــد  مليـــــو  ضـــــنتيم املتبهيـــــر لالغـــــوا   0.مليـــــو  ضـــــنتيم تضي ؿــــــ  .للا ـــــامي غلاـــــا ا  هـــــذه تعػـــــاب 

 ي  تهنا لةي عطاُؤ  1الهكاةي

مليـــو  ضـــنتيم الـــذي اغـــار لــ  الطـــية املـــةيز غلـــا امهـــا متػلهـــر بااب ـــاث تاغـــيا   32.بالاطــبر للابلــــ اجحـــةدالا اـــد 

 اخز 1
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ت  ا اجا اردنا ا  نهش  بتش يـ الةراضر املتػلهر باانارالا قان  يتم ت ةيةها اد مي انير التجهي  غلا ما ا ن 

نليو  اما  422من جهرا اجا قاننا نال ظ غلا ا  الكاةل اج اؽ باجمااغر نة بلـ تل ظ باي انير التطيير هذا 

ٍاتر الةراضات تتب اث الهانونير تالةراضات الػامر خؿـ لها  مليو  ضنتيم مؼ الػلم ا  مجاوع  32.م

ن تتواجة مليو  تضن ؿـ هذا املبلـ الهاةل للةراضر تتب اث قهذا عطاُؤ اضتؿزب اي 422الكاةل لم يتجاتس 

ٍامر  ي  ضيؿزف مبلـ  مليو  باا غليٌم اين  422مليو  ضنتيم اد الةراضر من الكاةل الذي ايتػة   32.اجح

ٍامر اد هذا التؿزف1 ًا  ي ؿـ لها  اجح  .01مليو  تضيكاف لهذا املبلـ  322ب ؿوؽ تغوا  الػزقيي  

ف من اجل الػزقيي   من اجل متهلبات هذه مليو    هل ض تم ؾزقها ت ضتكا .11مليو  ماا ضيؿبي  مجاوغ  

انؼا  ي  نت ةث غلا املبلـ يجر ا   الكارا  ي  نت ةث غلا املبلـ قان   ضيوضح لنا هذا املبلـ غلا تج  الو

بالاطبر لالغوا  الػزقيي  تبالتاأد انا لطإ قة اقاقر مبلـ تلٌن 1 نت ةث غلا مزدتديت  اد الطا ر تلٌن ما د 

انؼ1 الهةف هو تقػ  غلا  ارف الو

ةتمهم ت ـي  نزيـة ا  نػاـل اـد انـار بالاطبر ملا اغار ل  الطية الناةر اجح ر  غلا ا  مواد البنا  اياٌن الػال ب

ٍامر يجر ا  يتم جلَ اد انار ؾكهر من اجل تهة  الػال الذي ضتهةم  اجمااغرا بةُ توسيؼ تؾـل تضـانإ ت  اجح

اناب ــر التههيــر الطــاةل  ملــا ا ت ــةد هــذه الؿــكهر اــد انــار التجهيــ  اــد نكــظ الونــإ ضــي كل مــن مي انيــر التطــيير مــؼ 

  تهــل الطــادالا غلــا غلــم باــا عػ ػــ  تجــار   0.تف اعطــاي بــذلَ خاؾــر بػــة اجماة ــر  يوقيــةالػلــم اننــا  نػــ ؼ اــد  ــز 

مةينــر تارتدانــإ  اليــا خاؾــر املنــا ن ــن ياجلــظ ا  ن كــل مــن الكــؿو غلــا املــوانني  ب ؿــوؽ الكــزاةر انــ  

مليـو  درهـم  14حـةد اـد ياا اغار الطية املةيز بنا  غلا املػهيات ال   تم نز تها من نزف  تدارالا ب ؿوؽ املبلــ اج

مليـو   42ماليي  ال   تم خؿاها بااقاقر للابالـ املتػلهر بالكزاةر غلا الهيار املكاقر تالذي بلــ  1بااقاقر ُ 

مليــــو  درهــــم تهــــذا هــــو هــــةقنا الــــذي نزيــــة بلوؾــــ  اجا  اقزنــــا مجهوداتنــــا اــــد تــــوقير غــــزتم الػاــــل  10درهــــم ضــــ بي اــــد 

مليو  درهم تنـة ان ؿـل غلالهـا رؾـم اجمهـودات  10اجحالر ياٌن ا  ن ؿل غلا  للاو ل من اجل تغتؿاُ اد هذه

مليـــو  درهـــم اـــد هـــذه الظـــزتف ال ـــ  نػ ػـــها تهـــذا ضـــ نػٌظ ضـــلبا غلـــا اجمااغـــر  10اـــد  ـــي  هنـــاى مـــن يت ـــةث غـــن 

 تضتػاني ال مش اد الطنر املهبلرا غلاا ا  املبلـ الذي ننانػ  يػت ر  لم اد هذه الظزتف1

راضـــات قفـــ  بـــادرالا جيـــةالا تنزيـــة ادا نـــا بامله ر ـــات املت ـــةالا اـــد هـــذا تنـــارا ياـــا نال ـــظ ا  هنـــاى ب ؿـــوؽ الة

مليـو  درهـما ياـا  14تكارب اد الٍلاات تجلَ من خالُ البهانر ال   اغةت من نزف املو كو   يط  ةدت بابلـ 

مٌتـــر الةراضـــات تتـــم تغتاـــاد ا  بػـــل الطـــادالا املطتػـــارين الـــذين يهولـــو  غلـــا ا   هنـــاى دراضـــر تـــم اغـــةادها مـــن 

غلالهــــا تغلــــا  هــــذا املبلـــــا نزيــــة ؾـــــورالا تاضــــحر   ــــا انه ــــم اجمااغــــر اــــد متاهـــــر باغتبارهــــا  ؾــــػبر اــــد هــــذه الظـــــزتف 

تنؿــاديرا  خاؾــر مانػ ػــ   اليــا تهنــا اريــة ا  اغــير هــل الطــادالا غلــا غلــم باــا نػ ػــ   اليــا تهــل هــم غلــا غلــم باــا 

و  املػــزتبات تاملهــا د تاــد تخيــر نهــزر الكــزاةر غلــا الطــاينر  هــذه الــوتيرالا تهنــا عػ ػــ  قاــر التجــار ضــوا  غلــا مطــت

انـؼ ا  امهـم ض ػـتؿلو  قهـو مـن  انؼ تمارايت  با  غيو  تهل الطادالا تخوالا مهلػـي  غلـا الو ات ةت انهالنا من الو

 مليو 1  10اجل اجحؿُو غلا مبلـ 
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 . ِغزشبس  عّبػٟ  ............................................................. دمحم اؽغبْ  

لطـــادالا املطتػـــارت ا الطـــادالا املو كـــو ا الطـــادالا تغـــوا  الـــذين يبـــةلو  مجهـــودات اـــد غـــ ا اـــد البةايـــر اغـــٌز ا

املؿـــاجح تتنطـــا  خؿوؾـــا املزتبهـــر باملاليـــر ضـــوا  غلـــا مطـــتو  املـــةاخيل تالنكهـــاتا تيـــذلَ الطـــادالا املطتػـــارين 

اد  لـُو ايجابيـر اي ـر الـذين لهـم ؾيـرالا غلـا هـذه املةينـر تيبـةلو  مجهـودات تتدـحير غلـا اضـاص الب ـط مـن اجـل ايجـ

غلاــــا ا  ترا  ًــــل غاــــل انطــــا  يػــــتؿل مــــن مو كــــو  تاغــــوا  تن ــــن يــــذلَ بــــةترنا ياطتػــــارين يجــــر ا  نهــــة  لهــــم 

 الػٌز اد هذا تنار1

اغـــٌز الطـــية مـــةيز املؿـــاجح الـــذي نـــة  لنـــا مجوغـــر مـــن توقـــي ات تالػـــزال اـــد هـــذا اجمانـــر املـــاأد تن بـــة هـــذا 

طــت ل باملي انيــر تبالتــاأد يــتم تضــهام غلالهــا اغــيا  ؾيــر نــحي ر تا اضــاص لهــا الػاــل الــذي نةمــ  ياــا يجــر ا  ان

 un budget unique ilمن ال حر1 قاملي انير  د  مي انير تا ةالا عػال مي انير عػـؿيلير تمي انيـر تجهيـ  تاضـتثاار 

comporte un budget de fonctionnemet et un budget d'equiper et d'investissementتا اريــة ا   (ا

ينانػــنا ا ــة مــا غلــا انــ  ضــ تم اضــتهاليها تيــتم تاطــيبها اــد انــار املــادالا املتػلهــر باملػــاريؼ تتضــتثاارات قهــذه مؿالهــر 

ا  املبــادرالا تت ـــةها املإضطــر املػنيـــر ت ـــد اجمااغــر تابـــة مــن ارقـــير تابـــة ا  تٌــو  تنهالنـــر مــن اجمااغـــرا ت ـــي  

ًات قامها ضتل    ب ؿـت ها  ي ا  عطـاهم باغتاـادات نـة اتتـوقز غلالهـا ا  تمـز ي تلـل بػـة اجماة ـر انـ  اـد عػهة غزا

ًا  الكاةل يتجاتس املليار اأا مليارين   الواير الطابهر 

مليار ضنتيم خالُ مةالا ضإ ضنواتا  ماا ض شمؼ  0.ماليير اأا  2.ت اجا نانا بػالير اجماؼ قان  ض تجاتس 

ًات ان  ضيجػلنا اد الب ط غن مؿادر التاويل تهذا ؾير مػهُو بالٍل غلا تضتثاار اما  اليا اي اٌن غهة غزا

هنا ارية ا  اغير قهو من اجل الت حيي ا  تٌو  الطادالا غلا غلم قهوا   ا املذيزالا جا  اد مكامينها غلا 

م تونيكها خاؾر املػاريؼ جات مزدتدير تخاؾر املتػلهر باجمانر تنتؿادي تتجتااملدا نحيي ا  هناى امور ت

    ها هناى اغتاادات يجر اضتثاارها ان  الوقؼ الهبيعد اي  0.اد تنإ الهوارب جماة ر يزتنا  يوقية 

 جااغر يط ان  ا توجة جااغر بةت  اضتثاار تا تجهي 1 

 . ِغزشبس عّبػٟ  ................................................................ دمحم عجشٞ 

با ة قؿوُ املي انير يجر  تم نزال غةالا اضالر تناتظز اجوبر تاضحر ان   ي  يتم نزال  ي مبلـ متػلو

 غز   باارنا  تتهةيم جايؼ تكاؾيل  ا  هذه ترنا  لم يتم نز ها غػواةيا1

مطألر اخز  هناى تنانل قياا تهة  ب  بػل الطادالا اد هذه املنانػر غلا ا  بػل املو كي  غلا ا  

ٍا  ت هيهها قػليا ت   14املةاخيل تم ان را   هو  مليو  درهم ما د  10ا اجا اق رقنا مباؽ مليو  درهما تال   باام

مليو  درهما ت  ا لنكزف  10تليات تتض راتيجير ال   ض تم نومها من اجل اجحؿُو غلا هذا الٌم الذي بلـ 

ان  تم نبولها يجر اغةاد غةالا اليات تاض راتيجيات  تاجا  ؿلنا غلا هذا املبلـ لم يوج  للكاةل غلاا ا  الذي 

مليو  ضنتيم   يط تم خؿم الةين من  ياا ا  املةاخيل تم ؾزقها اد 02.اةل ايتػة   ؿل هو ؾزق  تالك

انؼ تاجمايؼ يهز ب  تماسلنا اد التبةيز تهنا اعطا ُ اين  التطيير مؼ الػلم اننا نػاني نةرالا املةاخيل يجااغر تهذا ت

ٍامر تتزغية النكهات تهل هذه نجاغر تدا   ت  ا ا  ينا نتوقلز غ لا مةاخيل مهار ضي ُو لنا اقاقتها مبة  اجح
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مليو  ضنتيما اما بالاطبر  0..ًا  هناى عمش الذي بلـ  0202اد التطيير تباا ا  لةينا ارنا  ياا  ؿل اد ضنر 

ًا  ضبب   الر  11للاةاخيل ال   ضت ؿل غلالها اجمااغر بابلـ  مليو  درهم اجا اردنا ا  نت ةث غلا ال مش الذي 

 01.ا بطبر اجماة ر يزتنا يوقية الهوارب تال   غػناه

 قهذه الطنر لم يتبهى ضو  غهزين غلا مهايتها اأا ؾاير ايتوبز تم :

 درهم1 12222درهم بةُ  12222غزا  الهةايا تاجمواةش بابلـ  -

 درهم1 32222درهم بةُ  12222مؿاريل تضتهباُ بابلـ  -

 درهم1 222.درهم  2222.لواس  تمهبوغات بةُ  -

 درهم1 032222ب  .020درهم ضنر  2222.زقيي  اجور تغوا  الػ -

 درهم1 032222درهم بةُ  22222.يجر ت ةيةها اد  -

 انتنا  اليات النهل تاليات اخز  ا  يبهى املبلـ غلا ماهو غلي  ا تااُ تنوع  الر الهوارب1 -

  ِغزشبسح عّبػ١خ  .......................................................... ص٠ٕت اٌخ١بؽٟ

ملطتػارينا الطيةات تالطادالا املو كي ا غٌزا الطية الزة ظا الطية ماثل الطلهرا الطيةات تالطادالا ا

 الطادالا تغالميي  اجحكور الٌزيما

بالاطبر لتةخلد ضيٌو  جة دنيو ب ؿوؽ النههر تضاضير غلا ا  تنهالنر من بةايتها ؾير ناجػر قياا 

ا دغوتنا يتػلو اد عػٌيل اللمن تتنتطاب لهما تهذا يإدي بنا  اد هذه املنانػر لالضل الهزيهر ال   تاإ  ه

ًا  مكاومها  ًانإ تتكان اختالات نانونير ماا جػلنا نزاضل اجمااغر  يط  للملطر الطابهر اد الةترالا الطابهر 

الهزارات من اجل نتطابنا للمن تا  ننانؼ داخل اللمن من اجل انكاا نزارتنا تتبادُ ترا    هو ال راجؼ غلا هذه

عػٌيل اللمن تم غهة جمنر املالير تتم عؿييبنا غنها مؼ ا  الهانو  تاج  رات تاملػارف بيانا لٌن مؼ تضل بػة 

ٍانير دغوتنا1   الةاخلد ينـ غلا ام

 .إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. اِٙشعٟدمحم 

 هذا خارا تةاُت هذه النههر تاياٌننا منانػر اغيا  خارا املوقوع1

 . ِغزشبسح عّبػ١خ  .......................................................... ص٠ٕت اٌخ١بؽٟ

ًا 1اغزت قهو من باب التوقيي1 غلاا ال  طية الزة ظ ا   هي اد الٌال  لن يؿادره ا ة  ي 

بالاطـــبر للااليـــر ا اريـــة تكطـــير تمـــور التهنيـــر ال ـــ  اغـــار لهـــا الطـــادالا املت ؿؿـــي  اـــد اجمـــاُ  املـــاأد تلٌـــن اريــــة 

 ــد  تغــارالا اأــا الكؿــل املتػلــو بــااغوا  الػزقــيي   اريــة مػزقــر الكــزم الــذي تاــإ اقــاقت  غلــا تؾــل اــد املبــالـ تمــا

ٍاُ اـد غـةد  اضباب ا قان خالُ تةخل الطية املةيز الذي اغهى توقي ات اد هذا املوقوع ا ظإ غلـا ا  هنـاى اغـ

تغــوا  الػزقــيي  غلــا مطــتو  اجمااغــر نزيــة تكؿــيل اــد هــذا تنــار ا ا  مــؼ تضــل نال ــظ ا   الػــةد اــد ارتكــاع اــد 

انـــؼ ؾيـــر  موجـــودالا ضـــوا  غلـــا مطـــتو  البطـــتنر ات نظاقـــر املةينـــر  ضـــإ الطـــنوات املاقـــير تلٌـــن بؿـــاتهم غلـــا ارف الو

تهـــذا اـــد انـــار املهاربـــر ال ـــ  يجـــر ا  تٌـــو  ياـــا يجـــر الههـــؼ اـــد هـــذا ترتكـــاع انـــ  نظـــا  الضـــ زالا الـــذي ياـــظ يزامـــر 

 42+  .0مجاوغـــر مـــن هـــذه الكاـــر تبالتـــاأد اـــد ربـــو مطـــألر الػزقـــيي  مـــؼ جـــواب مـــةيز املؿـــاجح قياـــا يتػلـــو بتػـــؿيل 
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مــؼ الػلـــم ا  الــبػل مــن تغــوا  الػزقـــيي  تتــوقز غلــا يكــا ات متـــوقزالا غلــا غــواهة تمــنهم مـــوجشين  منؿــر غــؿلا

ــي  يـــتم توجيــــ   42ييـــل ضـــ تم تاٌيـــنهم ت ييـــل ضـــي الكهم اجحـــظ مـــن التػــــؿيل بالاطـــبر ُ  ٍـ منؿـــر غـــؿل متـــوقزالا ل

نـــ  مـــن الػيـــر ا  يػـــتؿل مت ؿؿـــي  اـــد البطـــتنر  تالنظاقـــر ت  ـــا يـــتم الههـــؼ مـــؼ هـــذا النظـــا  املتػلـــو بالػزقـــيي  ا 

موجاس  اتا يون  مإنإ تم املزدتدير املادير ن ن غلـا غلـم بالهزيهـر ال ـ  يتهاقـا   هـا تغـوا  الػزقـيي  اج  بالاطـبر 

لهذه املهاربر اجحهونير من خاللها يتم اغةاد املي انير تاغةاد بزام  اجمااغر هذا مـن جهـر مـن جهـر ثانيـر مـؼ تضـل 

 رايار غلـا  اجمااغـر تاخــ بالـذيز املتػلـو بالهـاتل نزيـة مػزقـر يـم  ـد غـةد الهواتـل تيـم مـن مايتػلو بالةيو  امل

مــزالا تــم قضــخ الػهــةالا تتجةيــةها تيــم هــو غــةد الهواتــل اجحاولــر ال ــ  يــتم عطــلياها مــن الػــزير تيــتم التػانــة مػهــا ت 

اجمااغر اد شـ ـ ضـيةالا تا اريـة جيـز غةد املطتكيةين  تمن هم ا  هناى من يطتكية خارا اجمااغر تا غالنر ل  ب

اضــاها تياٌــن ا   ادأــد بزناهــا للزةاضــر ياــا يجــر ا  تٌــو  هــذه تمــور تاضــحر نزيــة مػزقــر  غــةد تغــوا  الػزقــيي  

ٍــي نٌـو  تاضــحي  اــد هـذا تمــز اــد انـار الػــكاقير مطــألر اخـز  متػلهــر بكــواتير تنـارالا الػاوميــر املتــأخزالا  باضـااههم  ل

ض تم جلَ  تنة اؾب إ مليار ضـنتيم ييـل ضـتإد  اـد  ـل هـذه املي انيـر تال ـ  لـن تـإدي الؿايـر منهـا  غن تدا  ييل

 مطتهبال1

 إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ  .......................................................... دمحم اِٙشعٟ  

بالاطـبر للتوقــي ات قهــة اغــار لهــا الطـية مــةيز املؿــاجح اــد تةخلــ  اأــا مجاوغـر مــن تمــورا  منهــا تغــوا  الػــز 

اقـــاقت  تالـــذي لـــ  غالنـــر  بـــااجزالا تاـــإ اقـــاقر عػويكـــات غاةليـــر بنـــا  غلـــا املـــذيزالا مـــن  قـــيي  تتغتاـــاد الـــذي تاـــإ

نزف الطادالا املٍلكي  باؿلحر النكهات  يـط نـامو باقـاقات اـد تغتاـاد اـد الكؿـل املتػلـو بـااغوا  باملي انيـر1 امـا 

 0ضــنوات  يــإ تاــإ اقــاقر اغتاــاد قياــا ي ـــ الكــواتير املتػلهــر  باانــارالا الػاوميــر باغتبارهــا ديــو  م راياــر منــة 

مليــــو  درهــــم تبنــــا  غليـــ  قانــــ  تــــم الزقــــؼ مــــن  1الــــذي  بلــــ   02.0مليـــو  اــــد انــــار  عطــــةية الـــةين  تاجحاؾــــل منــــذ ضــــنر 

ًــل هــذه تمــور تــم توقــي ها مــن  .مليــو  اأــا  1تغتاــاد  ي مــن  مليــو  تجلــَ ليــتم عطــةيةه  غــن نزيــو دقػــات  يــط 

ذا  قــا  جايــؼ التطــاؤات ال ــ  اغــار لهــا الطــادالا املطتػــارين قهــة تاــإ تجابــر غلالهــا1 تلهــ نــزف الطــية مــةيز املؿــاجح1

 تضناتهل  لتؿويإ غلا  مػزتع املةاخيل اد املي انير ا 

 ِغزشبس  عّبػٟ.  ................................................................  دمحم عجشٞ

 لم نهزال التػةيالت بػة1

 .إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. اِٙشعٟدمحم 

اقتنــا  هــا مــن ا ًانــإ هنــاى عػــةيالت يجــر مو جــل منانػــتها  يــط ا  ا ــة لــم يهــة    ي رنــم اــد هــذا تنــار تا اجا 

ًانـــإ هنـــاى مال ظـــات لـــة    ي مال ظـــرا  تـــم ن ـــن بؿـــةد منانػـــر التػـــةيالت اـــد املي انيـــر ت نـــزا الا الكؿـــُو ت  ـــا اجا 

ت الطـــــادالا قليتكظلـــــوا بػزقـــــها مـــــن اجـــــل منانػـــــتها اننـــــا ننـــــانؼ الزؤيـــــا تالشيـــــادات ال ـــــ  ضـــــ تم اقـــــاقتها اـــــد تغتاـــــادا

املتػلهــــر باملي انيــــر1  تلــــم يــــتم نــــزال تا  ي اغــــارالا تمــــا ننانػــــ  اــــد هــــذه النههــــر هــــو  التػــــةيالتا ت ضــــبو ا  اغــــزنا غلــــا 

 الطادالا ا  يةلوا  بان را الهم تلم تتم  ي اغارالا اد املال ظات1 
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التنا  ـــي  اغـــزنا اأـــا تزغـــية نكهـــات التطـــيير الطـــية الناةـــر تُت بالاطـــبر ملطـــالر التػـــةيالت تـــم نز هـــا اـــد تـــةخ

ًــا  يــةُ غلــا شــا   قانــ  يــةُ غلــا التهلــيـ منهــا تلهــذا قاننــا نهالــر اجملــظ ا  يػاــل غلــا اضــاص ت كــيل  تهــذا اجا 

 نكهات التطيير ًل

درهــما ياــا  هنــاى اغتاــادات ال ــ  32222درهــم ليؿــبي 2222.درهــم ا  يــتم خؿــم  12222قؿــل يتكــان مــثال  

مليو  ال ـ  ت ــ بػـل تمـور  ال ـ  يـتم  2.مليو  ات  02مليو  درهما  32مليو  درهم ات  42  درهم ات مليو .تتكان 

تكويتهــا اــد انــار  الؿــكهات ت ــإ تؿــزف اجمااغــر غلــا ا  يــتم الؿــا  هــذه تغتاــادات غلــا اضــاص ا  يــتم ان را هــا  اــد 

 الػهز الثانيا من املي انيرا تهذا ان را نا1  

 .ٕبئت االٚي ٌٍشئ١ظاٌ  ............................................................. اِٙشعٟدمحم 

لهة اخ رتٌم غلا ا  املةيز اغهى جايـؼ التوقـي ات الػـاملر تتاـإ تجابـر غلـا هـذه تمـور ياـا اخ رنـايم غلـا 

ٍاُ  اــــد مي انيــــر التجهيــــر  ا  هنــــاى مــــةيزالا تــــنـ غلــــا ا  مي انيــــر التجهيــــ  ؾيــــر مطــــاوال بزمجــــر بػــــل  انــــ  لــــةينا اغــــ

بالهزنـات ب ٌـم انٌـم عػــتؿلو  باج شينـر الػامـر لـا  ر ا طـا  هــل  تغتاـادات اـد بػـل قؿـولها خاؾــر  املتػلهـر

 ياٌن بزمجر تغتااد املتػلو بالهزنات ماا ضيجػلنا ن الل ماجا  اد املذيزالا الطالكر الذيز1

 ِغزشبس  عّبػٟ.  ............................................................   دمحم اؽغبْ  

ات الزياقـير تالهزنـات انا ا ات ةث غلا الهزنات تا ًل مايهم التهياـر اجحكـزير تاملطـا ات اج كـزا  تالهاغـ

 تتنارالا الػاومير1

 .إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ  .......................................................... اِٙشعٟ دمحم  

 الهزنات تتنارالا الػاومير هذا ما ننانػ 1

 ِغزشبس  عّبػٟ.  .............................................................   دمحم اؽغبْ 

 انا ات ةث غن الػتاد تتضانإ تتناب ر تماغاب  جل1َ

 .إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................ اِٙشعٟ دمحم 

 ــ  ت ـــ البنــا  لهــة اغــار الطــادالا املتــةخلي  غلــا انــ  اجا تاــإ بزمجــر هــذه املــواد اــد انــار بالاطــبر لهــذه املــواد ال

التجهيـــ   ييـــل ضـــ تم التؿـــزف قالهـــا ات ييـــل ضـــياٌن ؾـــزقها غلاـــا ا  اغالنـــر تزبههـــا بالهزنـــاتا بااقـــاقر اغـــؿاُ 

لالن را ــات ال ــ  اغــار لهــا  اج كــزا  تالٍــل غلــا غلــم بــذلَ تغلــا غلــم يــذلَ باملــةيزالاا بالاطــبر  الهزنــات تاملطــا ات

ٍامــــر  بنــــا  غلــــا ؾــــكهات نشيهــــر تغلــــا اجــــزا ات  الطــــادالا تال ــــ  لهــــم  املػــــزتع قفــــ  اغتاــــادات ضــــ تم ؾــــزقها اــــد انــــار  

ٍاُ تضــــ تم ؾــــزف هــــذه  اقههم الــــز ي تلــــ ظ لــــةينا  ي اغــــ ًــــل ماجــــا  بــــ  الطــــادالا اــــد تــــةخلهم نــــو تنــــواني  مكــــبونر ت

نػتاــة مي انيــر التطــيير اــد الونــإ اجحــاأد ا ياٌننــا اغتاادهــا اــد دترالا اخــز   تغتاــادات اــد انــار غــكاقيرا تلٌــن اجا لــم

 قاجمايؼ غلا غلم  هذه تمور1   
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اجا اردنا ا  نػتاـة هـذه تن را ـات رؾـم  الـر الهـوارب تتاثيرهـا الطـلب  تغلينـا ا  نػتاـة تن ـراال الـذي جـا  بـ   

اجحــــاتم  اــــد تةخلــــ  غلــــا اضــــاص يــــتم غهــــة دترالا ا هــــر ا  غــــا  هللاا  اجا انتطــــاا تمــــز ا  نػــــٍل  الطــــية  املطتػــــار ر

ــي يـــتم الطـــير غلـــا خهـــا  ٍـ جمنـــر موقـــوغاتير ال ـــ  ضـــتتابؼ جايـــؼ تمـــور املتػلهـــر باملػـــاريؼ تاغـــةاد الةراضـــر تالتهيـــيم ل

 نحي ر1

 .إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ  .......................................................... اِٙشعٟ دمحم  

ٍامــــر ت ي تضــــيلر ات آليــــر ناجػــــر اــــد هــــذا يمــــز  قاننــــا ضاػــــتؿل غلالهــــا تلــــ ظ لــــةينا  ي  ن ــــن نػــــتؿل اــــد انــــار اجح

ٍاُ غلاــا ا   الــذي  ت ــةث غنــ  الطــية املطتػــار ر اجحــاتم  اــد نزيهــر تغــتؿاُ ضيكــبو  الؿــكهات تضــنةات  اغــ

لهـا  مـن اجـل اغـةاد الهلر ت  ا تتكانيـات تهـذا تمـز  ااخـتالف قيـ  ا  تمـز  متػلـو بالؿـزف تلهـذا ضـوف نػهـة 

اجزا  اد هذا تنار   من اجل قبه ا ننـانؼ اـد  ال رمجـر تا ننـانؼ تدا ات انـ  يـتم جلـَ اـد انـار الهـواني  املػاـُو 

 ب 1
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 : .020ت 0202بالاطبر لتػةيالت ال   ضاغتاةها  د بنا  غلا املي انير املهبولر لطنر 

 درهم1  42222نػتاة  ← -----درهم12222بةُ  ←------طتػارين داخل املالٌر مؿاريل الزة ظ تامل -

 درهم022221←-----مؿاريل تنهل الزة ظ باج ارا -

 درهم022221←------مؿاريل تنهل الزة ظ داخل املالٌر  -

 درهم يبهى املبلـ غلا ماهو غلي 122221←------غزا  غتاد ؾؿير للتجهي    -

 درهم322221درهم نػتاة 12222بةُ ←------انتنا  غتاد اجحكالت -

 درهم122221درهم بةُ 12222←-----غزا  الت ل الكنير تاجمواةش  -

 درهم1 32222درهم نػتاة 12222بةُ  ←-----مؿاريل تضتهباُ  -

 درهم22221.درهم نػتاة 22222.بةُ ←------لواس  تمهبوغات -

 رهم1 د1.2222درهم تيتم خؿم  1222222←------اجور تغوا  الػزقيي  -

 درهم1 22222.درهم ضنػتاة  2222.درهم بةُ  032222←------اي را  البنا  تدارير  -

 ضنػتاة املبلـ ان  نة نكاجأ بهوارب1←------اي را  اليات النهل تاليات اخز   -

 درهم0222221←------درهم  422222بةُ ←------لواس  املٌتر مواد الهباغر  -

 .١ظإٌبئت االٚي ٌٍشئ  ............................................................ اِٙشعٟ دمحم 

ارجــوى الطــية املطتػــار لــا  ر ج ــريا تلــو انــي ضــانانػَ  لهــة ضــبو لــَ ا  اغــزت اــد تــةخلَ غلــا ا  هنــاى 

انال  املو ل اأا ؾير جلَ ال   ض ػتؿل  ها1  خؿاؽ اد لواس  الػال من اترام ت
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 ِغزشبس  عّبػٟ.  ...............................................................  دمحم عجشٞ 

 درهم لم يتم ؾزق  اد لواس   تدارالا1  022222ا  مبلـ  

 .إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................ ٙشعٟ اِدمحم 

 مالم اقها  هو تنانل يالمَ انَ ت  رنا غلا ا  تدارالا عػتٍي1 

 .ِغزشبس  عّبػٟ  ................................................................  دمحم عجشٞ

بالاطـــبر ملؿـــلحر الاػـــام الثهـــااد اتتـــوقز غلـــا الـــواس  تداريـــر ملـــةالا ضـــاتي  تياٌـــن الػـــودالا اأـــا ناـــودا الهلبيـــر 

 تضيوضح ا  تم ؾزف هذا املبلـ1

 ِغزشبس  عّبػٟ.  ..............................................................ٟ دمحم اٌؾبرّ

ٍامـــــر تضـــــن زؽ ًـــــل اجحـــــزؽ غلـــــا اضـــــت الؽ مـــــةاخيل اجمااغـــــر  انـــــا اتكـــــو مـــــؼ تزغـــــية النكهـــــات اـــــد انـــــار اجح

ٍامـر  تضنوقز جايؼ الػزتم لػطيؼ املـةاخيل مـن اجـل هـذا تمـزا ياـا انـي اغـة اجمايـؼ غلـا ا  يـتم جلـَ اـد انـار اجح

ٍاُا تهنـا  اريـة ا  ابتةا  من تنال   اأا تضانإا  ضوف نػال  جاهةين   غلا جلَ ياا ا  ترنا  اعػٍل لنا  ي اغـ

اتج  خهابي للطية املطتػار ر ا طا  غلا اننا منكت ي  تا نز  قزم اـد تٌـوين جمنـر مـن قاـر املػارقـر تتؾلبيـرا  

ٍاُ لــ ظ  مــن اجــل التتبــؼ تالهزيهــر ال ــ  ضــ تم تغــتؿاُ  هــا ضــوا  غلــا مطــتو  املؿــاريل ات التجهيــ ا  غلاــا ا  تغــ

مهزتال اد ارنا  املبالـ ان  ا  لم نطت كز النير الطليار تنير الكوابو قط تم الؿزف غبثـاا  تلٌـن مـا نطـعا اليـ  

انبر تالكبو غٌـظ مـا نال ـظ اـد هـذه املنانػـر  يـط هنـاى مـن  هو  توقير اليات من اجل  ؾزف املي انير اد انار املز

ٍاتــر يــةغوا  لل ؿــم اــد املبــالـ مــن الكؿــُو ت    ــا ا   ؿــل جلــَ  اــد بػــل الكؿــُو تخاؾــر منهــا املتػلهــر بلــواس  امل

ٍاتـــر ت  ـــا الطـــياراتا تهـــذا راتـــي  قانـــ  ضـــيإثز ضـــلبا غلـــا املـــو كي ا غلاـــا اننـــا غلـــا اضـــتػةاد انتنـــا  جايـــؼ مـــايلش  امل

نانػر تاـد هـذه املي انيـر الش صا ا  تلهذا قان  من الؿواب ا  تبهى املبالـ ياا هو متكو غلي  ات ما تم ان را   اد امل

غزم ا  يتم تغتؿاُ جايػا اد انار تزغـية النكهـات ت اجا دغـا  تمـز اضت كـار  غـزير مزاجػـر اجحطـابات ملـا اا مـؼ 

 ت ةية اغتااد اد هذا تنار  من اجل التتبؼ1  

 ِغزشبس  عّبػٟ.  ...............................................................   دمحم اؽغبْ

ٍاُ املهـــزتال لـــةينا هـــو ا  هـــذه املي انيـــر انـــا مـــؼ ماجـــا  بـــ  الطـــية املطتػـــار ر اجحـــاتم  اـــد تةخلـــ  ا  تلٌـــن تغـــ

اقهــر غلالهــا اــد ؾيــاب تضــتثاار ا ا  املبلـــ الــذي بهــي ايتػــة   مليــو  درهــم تضتطــةد منــ  نــزتف  ي  400اياٌــن املو

مليــو  تال ــ  يــذلَ ضــ تم ؾــزقها اــد الٌابيــوتز تالطــيارات ايــن هــو تضــتثاار   02.اــد اؾــل الهــزفا  تلــن يبهــى ضــو  

اقهــــر ينػـــة  قالهــــا اضــــتثاار   ا  مانب ـــط غنــــ  تمـــا نزيــــة ا  ن ههــــ  مـــن خــــالُ هــــذه ت  هـــل ضنؿــــوت غلـــا مي انيــــر باملو

املي انير هو ا ةاث بػل تضـتثاارات ال ـ  ضـتػود بـالنكؼ غلـا اجمااغـر تاملةينـر تهـذا هـو هاجطـنا الطـية املطتػـار 

 ر اجحاتم 1 
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الطـــإاُ تاـــإ غليـــ  تجابـــر منـــذ بةايـــر هـــذه اجملطـــر مـــن نـــزف الطـــية الناةـــر تُت للـــزة ظ ر ا ـــن ا  هـــذا 

مليــو  ضــنتيم انــ  اــد  اجــر اأــا  122امهزلــا ا امــا بالطــبر لالضــتثاار باةينــر تارتدانــإ هــل ي تــاا اأــا مليــار ضــنتيم ا  

مليـار ضـنتيما انـا  02ر اـد هـذا تنـار بابلــ مبالـ يثيرالا ادا اخةنا غلا ضبيل املثاُ الؿزف الؿ د قان  تم اغةاد دراض

مليــو  ضــنتيم ضــت هو لنــا اضــتثاار  122راتــي ا اريــة ا  نتونــل غنــة نههــر م ــةدالا نــة تونــل خهواتنــا لالمــا ا تهــل 

 الطية املطتػار ر ا طا 1

ػـــا  لالؾـــالر ا  مـــا اريـــة ا  اخ ـــر بـــ  الطـــادالا غلـــا اننـــا ينـــا اـــد اجتاـــاع تـــم غهـــةه باجمهـــر ب كـــور الطـــية تمـــي  ال

ًانإ لةي  مػهيات تمجاوغر ارنا  تال   نة تؿل  مليار درهم ال   ضـ تم رؾـةها خـالُ هـذه الطـنر ا   .تاملػاؾزالا ت

مليـــارين  درهاـــاا ارجـــو مـــن الطـــادالا ا   0غـــا  هللاا تن ـــن نامـــل خيـــرا ا  غـــا  هللاا ياـــا ا ـــن انـــ  خـــالُ مهايـــر نـــة تؿـــبي 

تزغــية ياــا اريــة ا  اتضــح انــ  اــد خؿــم املبــالـ نــة يــإتز غلينــا ضــلبا اــد بػــل يٌــو  اغــتؿالنا اــد انــار جاــاملد تاــد انــار 

اقهــر غلــا مــاتم ان را ــ  غــزم ا  نػــتؿل جايػــا اــد انــار مػهــُو تتزغــية النكهــات  تمــور تلهــذا اتاوــا مــن الطــادالا املو

ٍاتــر الةراضــات مــن مةينــر تارتدانــإ ات    ــا خــارا الــونن تهــم   ــا ا  دغــا تمــز اأــا اقــاقات اــد املي انيــر مــن اجــل م

هـو ال رييـ  غلــا تزغـية النكهــات ا  غلـا مــا ت ظـ  تا نــ  هـو ا  مةينــر تارتدانـإ ينػــة  قالهـا تزغــية النكهـات تقــبو 

املطــــــانير  تا  نــــــوقز مزاجــــــؼ عطــــــاغةنا اــــــد قــــــبو جايــــــؼ مــــــاياٌن الػاــــــل غليــــــ  ضــــــوا  غلــــــا مطــــــو  املػــــــاريؼ تجايــــــؼ 

ويـُو عػـتؿل غليـ  تبالتـاأد قـا  خؿـم املبـالـ ات اقـاقتها ايجـةي غـ اا ا  الوقػيات تدارير غلاا ا  لٍل تاير بزتت

لـــم تٌـــن هنـــاى نيـــر ضـــليار مـــن اجـــل تغـــتؿاُ قياـــا يكيـــة املةينـــر اـــد انـــار  قـــبو النكهـــات تتزغـــيةها تقـــو املطـــانير 

 املػاُو  ها1        

 .إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. اِٙشعٟدمحم 

ًاقير ياا ضتوقينا جايؼ املنانػات1 رباا الطية املطتػار ر  اتم  اغهى  توقي ات 

 .ِغزشبسح عّبػ١خ .......................................................... ص٠ٕت اٌخ١بؽٟ

لــــةي توقــــيي تا ــــة قهــــو قياــــا يتػلــــو باــــا جــــا  غلــــا لطــــا  الطــــية املطػــــار ر  ــــاتم  اــــد  تةخلــــ  ب ؿــــوؽ 

طنوات تهـذا تضتثاار باةينر تارتدانإ يجر ا  نذيز بطياضر املةينر ترد تغتبار للاةينر الػتيهر تجلَ متواجةالا ل

ـي يــتم قهــم هــذا تمــز قهــو مــن بــاب  ٍـ يػوــ  ا  تمــز لــ ظ تليــة اليــو   يــط مهبلــي  غلــا بةايــر تغــؿاُ اــد هــذا تنــار ل

 التوقيي1

 .ِغزشبسح عّبػ١خ .............................................................. ص٘شح دٔجٟ 

تــةخلهم غلــا ا  ترنــا  تاملبــالـ الهــم تت عػهــى لهــا اهايــر مبــالـ قالهــا اــد عػهيبــا غلــا ماجــا  بــ  بػــل الطــادالا اــد 

تقــاقر ات اج ؿــم ت ــي  يهــزال اــد النانػــر مــن نــزف مٌتــر اجملــظ املبــالـ اج ؿؿــر اغــوا  الػزقــي  ال ــ  بلؿــإ 

ا انـ  قػـال يـتم مليو  ضنتيما غلا تنل يجر اغةاد بهانر تهنير لهم هذه الكار تجلَ من اجل التوقـيي غلـ112222

تزغية النكهات تهذا قهو مثاُ اد انار هذه املي انير غلا ا  يـتم التوقـيي لهـذا املبلــ الـذي  ـةد لهـذه الكاـر تالـذي 
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ت اــل مػهيــات توضــح  اضــاا  تغــوا  تنــوع الػاــل الــذين يهــةموه بــةُ نــزال مبلـــ غػــواةيا   مليــو  غلــا ا  302بلـــ 

اجحــةيط غنــ  انــ  ضــ تم اغــتؿاُ اــد انــار تزغــية النكهــات يبــةت ا  تمــز مػــٌوى غػــواةيا ت  تمـة  تــاثيره غلــا املي انيــر

 قي  تؾير تاضح بالٍل1 

مليــــو  درهــــم ا  لــــم نػــــتؿل اــــد انــــار اضت الؾــــها  10ياــــا اريــــة ا  اغــــير غلــــا ا  مي انيــــر التطــــيير تال ــــ  مبلؿهــــا 

ًــــا  خلــــل اــــد الكــــاةل قانــــ  ايػــــادُ اج لــــ ل اــــد التطــــيير تبالتــــاأد قانــــ  اياٌــــن ض طــــبر لنــــا خلــــل اــــد التطــــيير ت  ــــا ا  

تدــ يم املي انيــر  هــذه الهزيهــر بنــا  غلــا الةتريــر ال ــ  ت ــُو لنــا جلــَ تلهــذا يجــر التــةبير بهزيهــر غهالنيــر تن ــن لـــم 

مليـــو  درهـــم تن ؿؿـــها اـــد التطـــيير تاجا ينـــا نزيـــة تزغـــية النكهـــات يجـــر ا  يـــتم جلـــَ تقـــو  10نطـــت لـ بػـــة مبلــــ 

انؼ1 الكوابو املنؿوؽ غلالها  اداريا يلي  غلا  ارف الو

 .إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................ اِٙشعٟ دمحم 

ا  تزغــية النكهــات يجــر ا  نتكــو غلــا تجــزا ات الــذي ضــ ت ة اــد هــذا تنــار بااقــاقر انــ  لــم يــتم بػــة تنكيــة 

نبــ  تغــوا  املي انيــر مــن اجــل تزغــيةها ت  ــا ادا اخــةنا غلــا ضــبيل املثــاُ ماجــا  اــد تــةخل الطــيةالا املطتػــارالا سهــزالا د

ًـــا  تمـــز يتػلـــو  هـــذه املي انيـــر  الػزقـــيي  هـــل تهؿـــةين املي انيـــر الطـــابهر ا  ال ـــ  ن ـــن مـــن اجلهـــا ننـــانؼ  ت  ـــا ا  

قانــ  لــم يــتم بػــة تنكيــةها ماسلنــا اــد منانػــتها تضــتم املؿــادنر غلالهــا تــم ضيإغــز غلالهــا مــن نــزف الطــية غامــل تنلــيما 

ٍاتـر ا  تغـوا  الػزقـيي  لطـنر مانزية مػزقت  هل الطادالا يهالبو  بـاا    .020دا ات الطـابهر غلـا مطـتو  لـواس  امل

الــذي ضــاتكو مــن خاللهــا غلــا تجــزا ات تاملهــزرات ال ــ   0200اننــا ن ــرم  لطــنر  0200ا  تت ــةثو  غلــا مي انيــر ضــنر 

 ضات ةها اد هذا تنار  تال   ض تم ؾزقها مطتهبال قهو لٍي نٌو  تاضحي  اد هذا تمز1

 .ِغزشبس  عّبػٟ  .............................................................  دمحم اٌؾبرّٟ

ٍاُ الـــذي نز تـــ  الطـــيةالا املطتػـــارالا سهـــزالا دنبـــ  غلـــا مطـــتو  املؿـــاريل الطـــابهر قانـــ  يـــذلَ  ب ؿـــوؽ تغـــ

مهــزتال   ـــا غلـــا مطـــتو  املــةاخيل مـــؼ الػلـــم اننـــا ضاػــتؿل غلـــا ترع يبيـــر  تاُت غاليـــر يجــر الهيـــا   هـــا   ـــد غاليـــر 

ٍات اجمااغر تانهالنا  من  ضتوضح لنا الزؤيا مـن اجـل عطـةية الـةيو  امل راياـر ا  ت  ـا الهزيهـر اجمزد جمايؼ ماتل

ال ــ  ضــتاٌننا اــد اغــةاد املػــاريؼ ال ـــ  ضــوف ضــانهلو اــد انجاسهــا تجلــَ اـــد انــار جاــاملد غلــا مطــتو  مٌتــر اجملـــظ 

ٍــي عػهينــا انهالنــر نويــر   ــا اــد تغــيا  ال ــ  يجــر تجنبهــا ا  هنــاى نــزارات ي اٌــن ا  نت ــةها باؾلب تــ  تمػارقــت  ل

اتــزتم للطــاينر تلٌنهــا  ضــتػهي ثاارهــا مطــتهبال تمــا د تغــيا  ال ــ  ياٌننــا ا  نوقزهــا للاــو كي  مــن اجــل املزدتديــر 

انا مؼ ما تم نز   من نزف الطيةالا املطتػارالا سهزالا دنب  ب ؿوؽ  تغوا  الػزقـيي   ت  ـا تضـانإ تاجا انتطـاا 

اقينـا الطـية مـةيز املؿـاجح باملػلومـات اـد هـذا تنـار  قػليـ  تجلـَ مـن اجـل اغـةاد مي انـر تهزيبيـر للطـنر  اجحـاُ ا  يو

 املهبلر1 

 . ِغزشبسح عّبػ١خ  ................................................................ عؼبد اس٠ت

هـذا النـوع مـن املال ظـات الطـية الناةـر ا ع مبوـ  لنـا  ـو اـد التـةخل بالاطـبر أـد اريـة ا  تضـح امـز مهـم للطــية 

نبهـــا ملـــا جـــا  اـــد املـــادالا الهانونيـــر اـــد الهـــانو  التنظيمـــ ا املي انيـــر  ـــد املطتػـــار ر  ـــاتم   بةايـــر املي انيـــر  ـــد تثيهـــر 
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تثيهــر تتكــان مجاوغــرمن تونػــات يــتم اغــةادها    غلــا اضــاص ا  تــتم دراضــتها نبهــا ملػــايير رياقــير  تبالتــاأد ايجــوس 

مـن  ي ًـا  تياٌــن بـاي تجـ  مـن تتجـ  ا  نػت ــر بـا  مـل  اج انـات هــو اـد اجحهيهـر دراضـر دنيهـر تموقــوغير مهبولـر 

تجــاتسا ا  نؿــوت غلالهــا جايػــا باػوــا انــ  لنــا اجحــو اــد تةارضــها بةنــر تباوقــوغير تلنــا اجحــو ايكــا اــد نــزال ت ــحيي 

بػــل تبــوابا ياــا اغتهــة بانــ  غنــةما  نه ــرال ا  يٌــو  هنــاى عؿييــر لــ ظ ياــا يطــما مــن بــاب الب ــل تلٌــن ا  الوقــؼ 

ًـــل مـــا تـــم ادراجـــ  ا  يٌـــو  مهنػـــا تا  تٌـــو  خاقـــػر لػاليـــر رياقـــير تاياٌـــن ا  يشايـــة قالهـــا ا ـــةا  تـــم  يتهلـــر منـــا 

التاغــــير غلــــا يتهلــــر يـــذلَ ا  يٌــــو  هنــــاى تــــواس  غلــــا اضــــاص مؿــــةانير املــــةاخيل  0هنـــاى مطــــالر اخــــز  اــــد املــــادالا 

الُ تالنكهـــات تبالتـــاأد اجا تزينـــا غلـــا مـــاهو غليـــ  اـــد  ي  ـــاُ مـــن ت ـــواُ تلهـــذا يجـــر ا  نػاـــل بهزيهـــر ثالثيـــر مـــن خـــ

ماجا  ب  الطادالا اد تةخاللهم  ا  هناى نػـش تنػـش لالضـل يػيـر مي انيـر هـذه الطـنر تاياٌـن ا  يتهبلهـا  ي شـ ـ 

غلـــا اغتبـــار ا  هنـــاى اضـــتثاارات انـــ   ـــي  جـــا  غلـــا  ـــة نـــُو الطـــية الـــزة ظ انـــ  ضـــياعي باضـــتثاارات للاةينـــر تال ـــ  

ها اـــد دترات ا هـــر مـــن اجـــل املؿـــادنر غلالهـــا  يـــإ يـــذلَ ياٌـــن ا  يـــتم ادراجهـــا اـــد جـــةُت تغاـــاُ مـــن اجـــل منانػـــت

انـؼ يجـر ا  ي ـةد قيـ  تـواس  ياـا  ضت كؼ ملطانير  اما متوضهر ات بػيةالا ت  ا اجا ينـا ننـانؼ قانـ  انهالنـا مـن الو

يجـر ا  تـتم قيـ  نــزا الا  طـابير ال ـ  يجـر ا  تهنــؼ اجمايـؼ اننـا انت ــةث مـن قـزاؽ تلٌننـا ن هــو غلـا مطـو  املــة  

 ػية1الب

 ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ

 ةاخيلاــد الػــو املتػلــو باملــ 02.1بػــة جلــَ غــزف الطــية رةــ ظ اجملــظ مػــزتع املي انيــر بزضــم الطــنر املاليــر 

املتػلــــو باجمااغــــات قتاــــإ املؿــــادنر  4..-3.مــــن الهـــانو  التنظيمــــ  رنــــم  1..ئجاــــاا نبهــــا للاــــادالا غلـــا التؿــــويإ 

 زين ياا يلد: غلي  بااؾلبير املهلهر للطادالا يغكا  اجحاق

  : اقهي -غزف الةين اضهارت  -غبة الػاأد اجحوص –ر  مهزلا   غكوا ت هم الطادالا: ..غةد يغكا  املو

 -رغية ت ية -ر اجحاتم -هػا  امشرات -رغية قنا  -غاتػر تاؾاوت -قات ر موقو –اضااغيل اجحزيزي 

قانار الشهزا  -الشهزا  ر او  -نر قزيسا مي-املةاتي  بزاهيم -نشهر ايإ  با  -ضػاد ابلػية -غٌير اري 

 غبة اجمليل ايإ اجمزا 1 -خلواد

 : اقكي -سيار اج ياني-ر ا طا -ر ج ري - غكا  تهم الطادالا: ضػاد ارير (20عطػر   غةد يغكا  الز

   امة جودي1-سهزالا دنب -اضاا  لهجةر-ين الا غشمي -قكار استرا 

  :ةا  غةد يغكا  املاتنػي  غن التؿويإ  

اد الػو املتػلو باملؿاريل   0200بػة جلَ غزف الطية رة ظ اجملظ مػزتع املي انير بزضم الطنر املالير 

املتػلو باجمااغات قتاإ املؿادنر غلالها  4..-3.من الهانو  التنظيم  رنم  1..ًل باب غلا  ةالا نبها للاادالا 

 بااؾلبير املهلهر للطادالا يغكا  اجحاقزين ياا يلد:

 إلادارالا الػامر1 2. الباب : 
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  مجاُ الػإت  تجتااغير1 02الباب : 

  الػإت  التهنير1 42الباب : 

  الػإت  تنتؿادير1 12الباب : 

  مجاُ الةغم1 12الباب : 

ًانإ نتيجر التؿويإ ياا يلد:        تم التؿويإ غلالها باب بباب بااؾلبير املهلهر للطادالا يغكا  اجحاقزين ت

 : اإلداسح اٌؼبِخ  10خبص ثبٌجبة ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ اٌ 

  : اقهي -غزف الةين اضهارت  -غبة الػاأد اجحوص –غكوا ت هم الطادالا: ر  مهزلا   ..غةد يغكا  املو

غٌير  -رغية ت ية -ر اجحاتم -هػا  امشرات -رغية قنا  -غاتػر تاؾاوت -قات ر موقو –اضااغيل اجحزيزي 

غبة  -قانار الشهزا  خلواد-الشهزا  ر او  -مينر قزيسا -بزاهيم املةاتي  -نشهر ايإ  با  -ضػاد ابلػية -اري 

 اجمليل ايإ اجمزا 1

 :  اقكي سيار -ر ا طا -ر ج ري - غكا  تهم الطادالا: ضػاد ارير (20عطػر   1غةد يغكا  الز

   امة جودي1-سهزالا دنب -اضاا  لهجةر-ين الا غشمي -قكار استرا -اج ياني

 ػي  غن التؿويإ: ا   ةغةد يغكا  املاتن 

 : ِغبي اٌشئْٚ االعزّبػ١خ  20ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ اٌخبص ثبٌجبة    

  : اقهي -غزف الةين اضهارت  -غبة الػاأد اجحوص –غكوا ت هم الطادالا: ر  مهزلا   ..غةد يغكا  املو

غٌير  -غية ت يةر  -ر اجحاتم -هػا  امشرات -رغية قنا  -غاتػر تاؾاوت -قات ر موقو –اضااغيل اجحزيزي 

غبة  -قانار الشهزا  خلواد-الشهزا  ر او  -مينر قزيسا -بزاهيم املةاتي  -نشهر ايإ  با  -ضػاد ابلػية -اري 

 اجمليل ايإ اجمزا 1

 :  اقكي سيار -ر ا طا -ر ج ري - غكا  تهم الطادالا: ضػاد ارير (20عطػر   1غةد يغكا  الز

   امة جودي1-سهزالا دنب -ا  لهجةراضا-ين الا غشمي -قكار استرا -اج ياني

 غةد يغكا  املاتنػي  غن التؿويإ: ا   ة 

 : اٌشئْٚ اٌزم١ٕخ  30ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ اٌخبص ثبٌجبة    

  : اقهي -غزف الةين اضهارت  -غبة الػاأد اجحوص –غكوا ت هم الطادالا: ر  مهزلا   ..غةد يغكا  املو

غٌير  -رغية ت ية -ر اجحاتم -هػا  امشرات -رغية قنا  -تغاتػر تاؾاو  -قات ر موقو –اضااغيل اجحزيزي 

غبة  -قانار الشهزا  خلواد-الشهزا  ر او  -مينر قزيسا -بزاهيم املةاتي  -نشهر ايإ  با  -ضػاد ابلػية -اري 

 اجمليل ايإ اجمزا 1
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 :  اقكي سيار - ر ا طا-ر ج ري - غكا  تهم الطادالا: ضػاد ارير (20عطػر   1غةد يغكا  الز

   امة جودي1-سهزالا دنب -اضاا  لهجةر-ين الا غشمي -قكار استرا -اج ياني

 غةد يغكا  املاتنػي  غن التؿويإ: ا   ة 

 : اٌشئْٚ االلزظبد٠خ  50ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ اٌخبص ثبٌجبة  

  : اقهي -غزف الةين اضهارت  -غبة الػاأد اجحوص –غكوا ت هم الطادالا: ر  مهزلا   ..غةد يغكا  املو

غٌير  -رغية ت ية -ر اجحاتم -هػا  امشرات -رغية قنا  -غاتػر تاؾاوت -قات ر موقو –اضااغيل اجحزيزي 

غبة  -قانار الشهزا  خلواد-الشهزا  ر او  -مينر قزيسا -بزاهيم املةاتي  -نشهر ايإ  با  -ضػاد ابلػية -اري 

 اجمليل ايإ اجمزا 1

   اقكي : عطػر سيار -ر ا طا -ر ج ري -هم الطادالا: ضػاد ارير غكا  ت  (20غةد يغكا  الز

   امة جودي1-سهزالا دنب -اضاا  لهجةر-ين الا غشمي -قكار استرا -اج ياني

 1غةد يغكا  املاتنػي  غن التؿويإ: ا   ة 

 : ِغبي اٌذػُ  60ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ اٌخبص ثبٌجبة  

  : اقهي -غزف الةين اضهارت  -غبة الػاأد اجحوص –غكوا ت هم الطادالا: ر  مهزلا   ..غةد يغكا  املو

غٌير  -رغية ت ية -ر اجحاتم -هػا  امشرات -رغية قنا  -غاتػر تاؾاوت -قات ر موقو –اضااغيل اجحزيزي 

غبة  -قانار الشهزا  خلواد-الشهزا  ر او  -مينر قزيسا -بزاهيم املةاتي  -نشهر ايإ  با  -ضػاد ابلػية -اري 

 اجمليل ايإ اجمزا 1

  اقكي : عطػر  غةد ي -سيار اج ياني-ر ا طا -ر ج ري - غكا  تهم الطادالا: ضػاد ارير (20غكا  الز

   امة جودي1-سهزالا دنب -اضاا  لهجةر-ين الا غشمي -قكار استرا 

 1غةد يغكا  املاتنػي  غن التؿويإ: ا   ة 
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .21/020 ػذد

 ضا١ٔخ ا١ٌّ ثبٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِششٚع

 .0200ثشعُ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ 

ا تخـالُ اجملطـر الػلنيـر الكزيـةالا  .020ئ  اجملظ اجمااملد ملةينر تارتدانإ اجمتاؼ بالـةترالا تضـتيناةير نـون ر 

 020.1 نون ر  09املنػهةالا بتاري  

ر املتػلهـر املتػلـو باجمااغـاتا تبػـة دراضـر اجملـظ للنههـ 4..-3.تتهبيها ملهتكيات الهانو  التنظيمـ  رنـم 

1تبػة اللمو  اأـا غاليـر التؿـويإ الػلوـ ا  يـط 0200املي انير بزضم الطنر املالير  بالةراضر تاملؿادنر غلا مػزتع

  ضكزت غالير التؿويإ غلا ما يلد:

  :111111111111111111111111111111غكوا1  00 غةد يغكا  اجحاقزين 

 1111111111111111111111ؾوتا1 1111111100: غةد يؾوات املػ ر غنها 

  :111111111111111111111111111111اقهيــــن  غكوا تهم الطادالا:..غةد يغكا  املو

 اٌض٘شاء سؽّْٛ شى١ت اس٠ظ  عائذة تاغمهت دمحم اِٙشعٟ

 فبؽّخ اٌض٘شاء خٍٛفٟ عؼبد اثٍؼ١ذ رشيد فنان ػجذ اٌؼبٌٟ اٌؾٛط

 ١ًٍ ا٠ذ اٌغشاْػجذ اٌغ ٔض٘خ ا٠ذ ؽجبْ ٘شبَ اِضساٚ ششف اٌذ٠ٓ اعمبسٚ

  ثشا١ُ٘ اٌّذالٚٞ دمحم اٌؾبرّٟ اعّبػ١ً اٌؾش٠شٞ

  ١ِٕخ فش٠غٟ سش١ذ ٚؽ١ذ فبرؾخ ِٛفك

   اقكــــي : عطـــــػر  ر ا طـــــا ا ر ج ـــــريا (  غكـــــا  ت هــــم الطـــــادالا: غبـــــة اجحــــو يطـــــزيا20غــــةد يغكـــــا  الز

 ي1 امة جود سهزالا دنب ا ضاا  لهجةرا ين الا غشميا  قكار استرا ا سيار اج يانيا

 1غةد يغكا  املاتنػي  غن التؿويإ : ا   ة 

 ٠مشس ِب ٠ٍٟ:
ؾـــــادم اجملـــــظ اجماـــــاملد ملةينـــــر تارتدانـــــإ بااؾلبيـــــر املهلهرللطـــــادالا  غكـــــا  اجملـــــظ اجحاقـــــزين غلـــــا مهـــــزر 

اــــــد غــــــو املـــــــةاخيل بابلـــــــ نـــــــةره  0200بالةراضـــــــر تاملؿــــــادنر غلــــــا املي انيـــــــر بزضــــــم الطــــــنر املاليـــــــر  النههــــــر املتػلهــــــر

 ئجاااا تاد غو نكهات املي انير غن ًل باب ياا يلد: 00, 67.063.000

  دسُ٘.  957,62 143 45  :             : اإلداسح اٌؼبِخ 2.اٌجبة 

  دسُ٘. 000,00 663 4:   : ِغبي اٌشئْٚ االعزّبػ١خ  02اٌجبة 

  دسُ٘. 000,00 000 10:             اٌزم١ٕخ: ِغبي اٌشئْٚ  30اٌجبة 

  دسُ٘.  160,00 534 3:      اٌذػُغبي : ِ 50اٌجبة 

  دسُ٘.  882,38 721 3:             أذِبط إٌزبئظ : ِغبي 60اٌجبة 

 توقيع كاتب المجلس               توقيع النائب األول للرئيس           

 رشيد فنان                                           دمحم أمهرسي                    
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 اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِششٚع اٌفبئغ اٌزمذ٠شٞ :اٌشاثؼخإٌمطخ 

ٌن زسياــــد مطــــتهل هــــذه النههــــر ا ــــاُ  الطــــية ر امهزلــــا  الناةــــر تُت للــــزة ظ الٍلاــــر غلــــا الطــــية ادريــــظ تيــــ

 رة ظ مٌتر النكهات لتهةيم غزف  ُو املوقوع1

 سئ١ظ ِىزت إٌفمبد.  ...................................................... ى٠ٓصشادس٠ظ ٠ٚ

الطـــية ماثـــل الطـــلهرا الطـــيةات تالطـــادالا املطتػـــارينا الطـــيةات تالطـــادالا املـــو كي ا غـــٌزا الطـــية الـــزة ظا 

 الطادالا تغالميي  ا  اجحكور الٌزيما

ا قـــا   0200بالاطـــبر لهـــذه النههـــر املتػلهـــر بالةراضـــر تاملؿـــادنر غلـــا بزمجـــر الكـــاةل التهـــةيز ي بزضـــم ضـــنر 

قهـــة  ـــةد اـــد  0200تهـــةيزي بزضـــم الطـــنر املواليـــر  اجماـــوع تجاـــاأد الـــذي ضـــ تم بزمجتـــ  تضـــ تم ت ؿيؿـــ  يكـــاةل

 درهم تقو اجمةُت تعي:   882,38 721 3مبلـ 

 

 :  بٌٟ ٘ٛاٌّغّٛع االعّ

 882,38 721 3 مجاوع اغتاادات الكاةل التهةيز

ثالثر ماليي  تضبػااةر تتا ة تغػو  الكا تثاانااةر تاثنا  تثاانو  درهاا 

 تثاانير تثالثو  ضنتياا

 إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................ اِٙشعٟ دمحم 

ػلهـــــر بالنههـــــر اج اؾـــــر اج  نػـــــٌز الطـــــية ادريـــــظ تيـــــزسين رةـــــ ظ مٌتـــــر النكهـــــات غلـــــا تهةياـــــ  لهـــــذه املػهيـــــات املت

درهــم  يــإ ينهطــم اأــا مجاوغــر  882,38 721 3تالــذي  ــةد مبلؿــ  ب  0200بالكــاةل التهــةيزي بزضــم مي انيــر ضــنر 

ٍاتــر تدقػــات  مــن اؾــُو الــةين تيــذلَ اأــا بزمجــر غــزا  اليــات تغــزا  ضــيارالا مــن اجــل املؿــاجح تــم غتــاد مػلومــاعي تغتــاد امل

 لكاةةالا مجوغر اجمااغات ال رابير1
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 ِالؽظبد االػزّبد اٌّشطٛد اٌّششٚع

 - 000,00 780 ششاء اال١ٌبد )ع١بسح ٔٛع ث١ىٛة( 11 20 10 10 10 04

04 10 40 40 10 12 
  ACL 5163 MADٓ : اٌمشع سلُ عذاد اطً اٌذ٠

 إٌّّٛػ ِٓ ؽشف ص د ط.
 ِغّٛع اطً اٌذ٠ٓ 48, 215 702 1

04 10 40 40 10 15 
  ACL 4955 MADعذاد اطً اٌذ٠ٓ : اٌمشع سلُ 

 إٌّّٛػ ِٓ ؽشف ص د ط.
381 857,40 

 

 

 

2 522 465,91 

04 10 40 40 10 16 
 ACR 005641عذاد اطً اٌذ٠ٓ : اٌمشع سلُ 

MAD  ٌّّٕٛػ ِٓ ؽشف ص د ط.ا 
224 654,88 

04 10 40 40 10 17 
 ACR 005640عذاد اطً اٌذ٠ٓ : اٌمشع سلُ 

MAD  .إٌّّٛػ ِٓ ؽشف ص د ط 
72 969,74 

04 10 40 40 10 18 
 ACR 005639عذاد اطً اٌذ٠ٓ : اٌمشع سلُ 

MAD  .إٌّّٛػ ِٓ ؽشف ص د ط 
140 768,41 

 - 000,00 300 ٌؼ.ششاء ع١بساد اٌّظب 11 10 20 20 20 04

 - 416,47 39 ششاء اٌؼزبد اٌّؼٍِٛبرٟ. 12 10 20 20 20 04

 - 000,00 60 ششاء ػزبد ٚاصبس اٌّىزت. 11 20 20 20 30 04

 - 000,00 20 ػبد اٌزشاث١خ.غّبدفؼبد ٌفبئذح ِغّٛػخ اٌ 21 20 30 30 50 04

 882,38 721 3 ِغّٛع اػزّبداد اٌفبئغ اٌزمذ٠ش
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 .ِغزشبس عّبػٟ ................................................................   عجشٞدمحم

 غٌزا الطية الزة ظا الطية ماثل الطلهرا الطيةات تالطادالا املطتػارينا اجحكور الٌزيما

مبلؿـــ   0200بالاطــبر لهـــذه النههــر املتػلهـــر بالةراضـــر تاملؿــادنر غلـــا بزمجــر الكـــاةل التهـــةيز ي بزضــم ضـــنر 

م اؾــل الــةين الــذي ضــياخة جــش ا مــن هــذا الكــاةل درهــم ياــا جــا  اــد غــزف الــذي تــم تهةياــ  تــ 882,38 721 3تهزيبــا 

مليو  ضنتيم الطإاُ تُت متػلو بانتنـا  اليـر مـن نـوع بيٌـوب يـم  02.مليو  ضنتيم تض بهى من   12تالذي  ةد اد 

ـــا  جلــــَ نزيــــة مػزقــــر مهــــةار  اولتهــــا تيــــم مــــن م ــــر مٌػــــر ا  هــــذا مبلـــــ مبــــالـ اــــد   ًـ الػــــةد الــــذي ضــــ تم انتانــــا ه تاجا 

ان ـــرال ا  يـــتم عػـــةيلها مليـــو  02. 1 ت ًانـــإ اليتـــي  يجـــر توقـــي ها اـــد اجمـــةُت ضـــنتيم هـــل  ـــد اليـــر نظاقـــر ا  مـــاجا  اجا

بػــزا  آليــر النظاقـــر بــةُ انتنــا  اثاتـــي  ضــ تم انتنــا  ثالثـــر اليــات للنظاقــر ا  هنـــاى خؿــاؽ يبيــر اـــد نظاقــر  املةينـــر 

ػــة خزتجنــا مــن هـذه اجملطــر مــن اجــل تهصــا  تخبــار تهنـاى تزاجــؼ يبيــر اــد خــةمات النظاقــر تياٌننـا مػاينــر املةينــر ب

تالزؤيـــا بـــالػي  اجمـــزدالا مـــا الـــإ لـــ  املةينـــر مـــن نكايـــات تاتضـــاي ا  تليـــات املتواجـــةالا باملطـــتودع ؾيـــر نابلـــر لالؾـــالال 

  تبالتاأد اد انار تةغيم خةمات النظاقـر باغتبارهـا انـل مـاياٌن تهةياـ  للاـوانن مـن انـارالا غاوميـر تلهـذا ان ـرال غـزا

 ثالث الير من نوع بيٌوب من اجل النظاقر تا  يإجل غزا  ضيارالا املؿلحر اأا ضنر مهبلر1

 . ِغزشبسح عّبػ١خ ................................................................ عؼبد اس٠ت

 الطال  غليٌم مجةداا اغتهة ا  ماجا  ب  الطية املطتػار ر ج ري 

يــــــة تجابــــــر غليــــــ ا نػلــــــم املبــــــالـ املزؾــــــودالا ات املبــــــالـ ال ــــــ  عػــــــ ر   هــــــا هــــــذه تليــــــات تهــــــذا هــــــو ضــــــإاأد  الــــــذي ار 

امابالاطــبر لػـــزا  الطـــيارات اج اؾــر للاؿـــاجح لـــ ظ لنــا غلـــم يـــم الػــةد الـــذي ضـــ تم انتناؤهــا غلاـــا ا  هنـــاى ضـــيارالا 

ًا  رة طا للواير الطابهر تاساُ يطتؿلها جحة ت ا  امـا ب ؿـوؽ  عطتػال من نزف الطية الػكو املطتػار  الذي 

ل انتنــــا  ضــــيارات تيــــم غــــةدها1اج  الطــــإاُ  املهــــزتال هــــو يــــم غــــةد درهــــم ييــــل ضــــ تم تهطــــياها مــــن اجــــ422222122

الطيارات ال   ض تم انتناؤها تما د املؿـاجح ال ـ  ضتطـتكية مـن خـةمتهاا غلاـا ا  تغتاـاد املـز ؾـود ًـا  بـاا ز  ا  

 يوج  توجالها  ٌياا اد عؿهير مؿاريل اخز 1

ٍاتــر ايكــا نهلــر توقــي ا قياــ ا يتػلــو  هــذا الػتــاد هــل ي ـــ لــواس  املٌتــر ا  بالاطــبر لػــزا  غتــاد تاثــاث امل

ٍاتر ا  تمور املتػلهر باملػلوميات  اجحاضوب( ا  ا  هناى تؿورا اخز ماسلنا نجهل  جحة الطاغر1  امل

 . ِغزشبسح عّبػ١خ  .......................................................... فؼّخ اصٚساْ

 غٌزا الطية الزة ظا الطية ماثل الطلهرا الطيةات تالطادالا املطتػارينا اجحكور الٌزيما

لالغتاــاد الــذي ضــ تم ت ويلــ   مــن اجــل انتنــا  الطــيارات للاؿــاجح تمــةا  هنــاى ضــيارات يجــر انتنــا   بالاطــبر

درهـــم اج ؿــــ لـــةقػات لكاةـــةالا مجاوغـــر اجمااغـــات  02222122ضـــيارات  مـــن اجـــل النكايـــاتا امـــا ب ؿـــوؽ مبلــــ 

كــالر تالــةخا  املنبػــط بطــبر ال رابيــر يجــر ت ةيــةها  للا اقظــر غــل الب اــر ملــا عػانيــ  املةينــر مــن تلــوث الٌــالب ال

 درهم1  02222122 زم النكايات1 لهذا نزية مػزقر اجمااغات ال   عطتكية من هذا املبلـ الةي  ةد اد 

 .ِغزشبس عّبػٟ ...............................................................   دمحم اؽغبْ

 الطال  غليٌم مجةداا 

نيــر تياــا يػلــم / مــن املي ا11قياــا ي ـــ هــذه املي انيــر تال ــ  لهــم تضــتثاار  تيتػلــو تمــز بــالتجهي   الــذي يػــٍل 

مليــو   400مليــو  تلٌــن املال ــظ هــو ا   مبلـــ املي انيــر هــو   022مليــار ت  1اجمايــؼ ملــا ا  راص مــاُ املي انيــر م ــةد اــد 
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مليــــو   يــــذلَ اجا تــــم خؿــــم دقػــــات  02.مليــــو  لــــن يتبهــــى منهــــا ضــــو   010تاجا تــــم خؿــــم اؾــــل الهــــزتف الــــذي هــــو 

 املتػلهر بالب ار ضن ؿل غلا

ضتهتوا منها  ضيارالا نوع بيٌوب تلهذا يجر اغها  تتلوير جحاجيات املطتودع امـا ب ؿـوؽ مليو  الذي  ...

درهـم انػلـم يـم غـةدها تنزيـة توقـيي  اـد  ي انـار  422222122الطيارات اج ؿؿر للاؿاجح ال ـ  ضـ تم انتناؤهـا ب 

 ض تم اضتؿاللها1

ضـــ تم جلـــَ اـــد انـــار  املـــو كي  مـــن اجـــل  يـــذلَ تغتاـــاد اج ؿــــ لػـــزا  الػتـــاد املػلومـــاعي هنـــاى عطـــاُؤ هـــل

ــا  هنـــاى خؿـــاؽ اار   ًـ ٍاتـــر اجا  الزنانـــر ا  ا  هنـــاى جهـــر اخـــز  ضتطـــتكية منـــ 1 بالاطـــبر لػـــزا  غتـــاد تاثـــاث امل

مانػا1 تما ارية ا  اغير ل  ب ؿوؽ هذه املي انير املتػلهـر بااضـتثاار  ار  ا  هنـاى ؾيـاب اـد ال رمجـر الثالثيـر لطـنر 

نبهــا للهــواني  اجمــاري  هــا الػاــل اــد هـــذا تنــار ا  اجملــظ مهالــر اــد اغــةادها تهنــا نطـــا ُ  0203ت   0204ا  0200

 الطية الناةر تُت ملا لم يتم اغةادها 1

اريـة يــذلَ ا  اغـير غلــا ا  الكــاةل جـة هشيــل تا  بلـــ مليـار ضــنتيم ابــة مـن الب ــط غــن مؿـادر  تغــن ماــولي   

ًات لٌن غلا ت نل ًـا  باامٍـا  ت ةيـة ارقـير مـن اجـل اضـتثاار  اـد تاويـل  ؿــ عػـود للمااغـر جةد اد انار غزا

ًات لم يتم جلَ مؼ تضل مي انير بال اضتثاار تبةت  تجهي  تنتاوا التوقيو للمايؼ1      اد انار غزا

 . ِغزشبسح عّبػ١خ ............................................................... عؼبد اثٍؼ١ذ

 الطال  غليٌما  

 تالطادالا املطتػارينا اجحكور الٌزيماغٌزا الطية الزة ظا الطية ماثل الطلهرا الطيةات 

درهـــم انتنـــا  ثـــالث  422222122بالاطـــبر لالغتاـــاد اج ؿــــ انتنـــا  الطـــيارات مـــن اجـــل املؿـــاجح تاجحـــةد اـــد 

ــا  متكـــو غلـــا انتنــــا  ا ـــةاهاا ملؿـــلحر اجمبايـــات ال ـــ  ضتطـــت ةمها  اـــد انــــار  ًـ ضـــيارات للاؿـــاجح اجمااغيـــرا  يـــط 

ؿــلحر الػـــزنر تداريــر اـــد  اجــر اأـــا ضــيارالاا ا  هنـــاى مؿــاجح اـــد  اجــر اأـــا اضــت الؽ مـــةاخيل اجمااغــر يـــذلَ م

ضــيارات تهنــاى مـــن اــد ؾنـــا  غــن جلـــَا  مــؼ الػلـــم ا  املطــتودع اجماـــاملد اــد  اجـــر اأــا اليـــات جةيــةالا مـــن اجــل نظاقـــر 

 املةينر تلهذا قان  اد راةي  بةُ انتنا  ضيارات من اجل املطتػارين يجر انتنا  غا نات1   

 . ِغزشبسح عّبػ١خ  ............................................................... دٔجٟ ص٘شح

غــٌزا الطــية الــزة ظا الطــية ماثــل الطــلهرا الطــيةات تالطــادالا املطتػاريناالطــادالا املو كي ارجــاُ تغــال ا 

 اجحكور الٌزيما

تبنـا  غلـا املنانػـر املتػلهـر باملي انيـر تال ـ   0200قياا ي ــ بزمجـر مػـزتع الكـاةل التهـةيزي للطـنر املاليـر 

مليــو  ضــنتيم تاجا تــم خؿــم  400و  درهــم ماــا نــت  غنــ  مبلـــ الكــاةل التهــةيزي الــذي هــو مليــ 10مجاــوع مــةاخيلها 

مليـــو  ضـــنتيم تهـــو املبلــــ الـــذي ضن ؿؿـــ  للتجهيـــ  اـــد نهـــاع مـــاا تلٌـــن  0..منـــ  ضـــةاد اؾـــل الـــةين ضيؿـــبي لـــةينا  

لٍـي يـتم انجـاسه نجـش  الذي  ؿل هو ان   ض تم تهطيا  اد بػـل تنتنـا ات تاـد راةيـ  اقكـل ا  يبهـى غلـا مـاهو غليـ 

 قياا ضيكية اجمااغرا تم الهةف من الكاةل لن ي هو غلا هذا املنواُ الذي نال ظ ا 

ٍاُ متػلـو بالنظاقـر  ًا  هنـاى نهــ ا نـز  مانػـا تلٌـن هنـاى اغـ بالاطبر للػتاد املػلوماعي تاثاث املٌتر اجا 

نـــا غلـــا غلـــم باـــا الـــإ اليـــ  تليـــات اؾـــب إ  يـــط ايتضـــحإ تسبـــاُ املةينـــر تنػـــ ؼ هـــذا الوقـــؼ بػـــٍل يومياياـــا ان

م ردير تؾير نابلر لالؾالال ال ـ  تهـو   هـذا املهـا  ياـا  ؿـل اـد يـو  مـا ب ـد املػـةيات اثنـا  نهـل تسبـاُ اـد تقـؼ يزثـى لـ  

ًا  الػااُ هم من يػانو  بالةرجر تتأا غنة مشاتلر هذا املها 1 لةينا ًـل هـذه املػانـاالا تضـ تم بزمجـر الطـيارات  مـن ت

ياـا نتـوقز  02.0اجل انتنا ها للاؿاجح مؼ الػلم اننا نتوقز غلا ضيارتي  من نوع داضيا تم انتنا ها من مي انيـر ضـنر 
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غلا ضيارالا من نـوع هونـةاي تثـالث ضـيارات مـن نـوع بيٌـوب غلاـا ا  مؿـلحر الػـزنر تداريـر تـم ت ؿـيـ ضـيارالا لهـا 

املؿــلحرا تــم هنــاى ضــيارتي  مــن نــوع بيٌــوب تهــذا يػوــ  اننــا ا نػــاني مــن نــوع بيٌــوب ال ــ  تهبهــا التػــات  تملــاني لهــذه 

خؿــــاؽ اـــــد الطـــــيارات  تملــــاجا ا ن ؿــــــ هـــــذه املبــــالـ اـــــد غـــــزا  تليــــات تؾـــــةر تليـــــات الهةياــــر ال ـــــ  عػـــــوه ؾـــــورالا 

 اجمااغر اد املةينر باغتباره مزقو  يوي تبالتاأد يجر 

ًـــل هـــذه املبـــالـ اـــد انتنـــا  اليـــات النظاقـــر امـــ ًاقيـــر تلٌنهـــا ؾيـــر ا بالاطـــبر انتنـــا  الطـــيارات نػلـــم امهـــا رؾـــة  ؾيـــر 

 منػةمر 

 . ِغزشبسح عّبػ١خ  .......................................................... ص٠ٕت اٌخ١بؽٟ

 غٌزا الطية رة ظ اجملطرا

بالاطــبر ملطــالر غــزا  الطــيارات ياــا جــا  اــد تــةخل الطــيةالا املطتػــارالا سهــزالا دنبــ  غلــا اننــا نتــوقز غلــا مجاوغــر 

قاننــا نتـوقز غلالهــا  اــد  ــي  اننـا نػــاني نهـــ تاضــح اـد اليــات النظاقــر تلهــذا مـن ضــيارات ضــوا  مــن نـوع داضــيا ات بيٌــوب 

(  يـــط ا   Pitasseuseان ـــرال ا  يـــتم ت ويـــل املبلــــ يٍـــل انتنـــا  اليـــات النظاقـــر خاؾـــر الػـــا نر الدـــ ار مـــن نـــوع 

مــؼ الػلــم ا  هنــاى املةينــر اــد  اجــر اأــا هــذا النــوع يــذلَ نجــة ا  ؾــيانر تليــات متػ ــرالا تا نػلــم ضــبر هــذا تهاــاُ 

درهـــم ا ياــا ا  الهزيهـــر ال ــ  تـــتم  هــا ضـــيانر  312222اغتاــاد اـــد الكؿــل مـــن املي انيــر تاملتػلـــو بالؿــيانر ت  ـــةد قيــ  

هــذه الطــيارات اج اؾــر بالنظاقــر مــؼ ا  رامــي لكاــر تغــوا  الػزقــيي  يجــر ا  يــتم جلــَ مــن نــزف ضــاةهي  رضــايي  

ا ينـا نال ـظ غلـا انـ   ـي  يـتم اضـ رجاع الطـيارالا للاطـتوع يـتم ؾطـلها تتنظيكهـا تمهنيي  امهم يت الو  املطإتلير اننـ

ًامهــا اـد ملٌـ  اج ـاؽ غٌــظ مـا نـزاه مـإخزا تبالتـاأد اجا اضــتاز اجحـاُ غلـا مـاهو غليــ   ـا  يػتوـ  بالػـا نر ت تيطـت م ًت

يم خـةمات الهـزب تلهـذا يجـر ت  قا  جايؼ تليات ضتؿبي من املتالغـيات مـؼ الػلـم امهـا الوضـيلر ال ـ  يـتم  هـا تهـة

ًاقيــر تاجا اردنــا نػاــل اــد  ٍاضــوس امــا ضــيارالا املؿـاجح ا ــن امهــا  اغـادالا النظــز  اــد هــذا املوقــوع ياــا نلـح غلــا انتنــا  اليــر بي

 انار النظاقر يجر ا  يتم رؾة تغتااد ًل  انتنا  اليات النظاقر1

 .ِغزشبس عّبػٟ  .............................................................  شى١ت اس٠ظ

الطــلهرا الطــيةات تالطــادالا املطتػاريناالطــادالا املو كي ارجــاُ تغــال ا  غــٌزا الطــية الــزة ظا الطــية ماثــل

 اجحكور الٌزيما

بالاطــبر لتــةبير هــذا الكــاةل يجــر ا  يــتم تــةبيره اــد انتنــا  اليــات النظاقــرا مــؼ الػلــم انــي لطــإ مــن املػارقــي   

ناؤهـا لـ ظ مـن اجـل الطـادالا النـواب للطيارات اننا اـد  اجـر الالهـا غـزم ا  توجـ  اـد تتجـاه ال ـحيي تبالتـاأد قـا  انت

ات الطــادالا تغكــا  ات اؾــزاف ش ؿــير تلٌــن ا  هنــاى قــػل اــد الت ؿــيل اــد بػــل املؿــاجح ياؿــلحر اجمبايــات 

من اجل اضت الؽ مةاخيلها  ابة مـن تـوقير تضـيلر التنهـلا  غلاـا ا  يـذلَ مؿـلحر الػـإت  تجتااغيـر تالثهاقيـر 

من اجل نكا  مؿاجحها1 تلهذا قا  تتلوير عطتةملد انتنا  اليات النظاقـر نظـزا ملـا  تالزياقير اتتوقز غلا  ي ضيارالا

 عػاني  املةينر اد هذا تتجاه1

 .إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................ اِٙشعٟ دمحم 

ًــا  يــةُ جلــَ غلــا شــا   قانــ  يــةُ غلــا  اجحــظ  تيجــابي مــن نــزف الطــادالا اغكــا  املطتػــارين  اــد اجحهيهــر اجا 

الكاةل اد انار مػهُو   يط ض تم انتنا  الير النظاقر باغتبارهـا اضاضـير ضـوا  غلـا مطـتو   تجلَ من اجل توجي 

ٍاُ املهــزتال متػلــو  هــذه اليــات ال ــ  اؾــب إ اتٌكــي ا تياجــات  اجمااغــر ات املةينــر يٍــلا تهــذا نتانــ  يثيــرا ا  تغــ

ٍايات اـد هـذا تنـارا  املةينر تيجر تجةيةهاا تلهذا ان رال انتنا  اليتي  للنظاقـر تضـيارتي  لل اؿـاجح ال ـ  تهـةمإ  بػـ
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ا  هنـاى بػــل رؤضـا  املؿــاجح تكتهـز لوضــاةل التنهـل  مــن اجـل اضــت الؽ مـةاخيل اجمااغــر خاؾـر اجمبايــات ا تــم 

ا  اضــــــ راتيجير املي انيــــــر متونكــــــر غلــــــا الت ؿــــــي  الــــــذي هــــــو ؾيــــــر م طــــــز  تمجاوغــــــر اجــــــزا ات ال ــــــ  يجــــــر توقيرهــــــا 

املؿـــلحيرا تلهـــذا يجـــر تأجيـــل انتنـــا  آليـــات ي ـــر  اأـــا  ـــي  غهـــة دترالا ق رايـــز الـــذي ضـــ تم  للاـــو كي  منهـــا الطـــيارات

منــانؼ الكــاةل اجحهيهــي تمــن خاللـــ  ضــ تم ت ويــل تغتاــادات اـــد هــذا تنــارا تــم ا  ضـــيارتي  مــن نــوع بيٌــوب ؾيـــر 

 ًاقير تلهذا 

ت تضـيارتي  مؿـلحير اأـا  ـي  غهـة ان رال ا  ي ؿـ الكاةل التهةيزي اـد انتنـا  اليتـي  مـن اجـل تلبيـر خـةما

 دترالا ا هر من اجل ت ويل تغتاادات اد الكاةل اجحهيهي1

 .ِغزشبس عّبػٟ ................................................................  دمحم عجشٞ

 بالاطبر لطيارالا بيٌوب يم هو مهةار  اولتها تيم لةيها من م ر مٌػر1

 .إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................ اِٙشعٟ دمحم 

ي  املتواجـةين باؿـلحر الؿـكهات تالنكهـات  لٌـومهم هذه تمور تهنير تياٌن اجحؿُو غلالها مـن نـزف التهنيـ

غلــا درايــر باػــايير تمػهيــات الطــيارات ال ــ  ضــ تم انتناؤهــا  يــط ا  ؾالبــا  اولــر  ضــيارالا بيٌــوب ا تتػــة   اولتهــا 

غلاا ان  تم انتنا ها ضـابهااياا انـ  يـتم اغـةاد  ـمل م تويـات خـاؽ لهـذه تليـات تيتكـان غـزال  011اثني  تنؿل 

 ٍلكت  تما يهم هو تغتااد تم هناى تهنيي  متتبػي 1 مكؿل لت

 :ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ

بػـــة جلــــَ غــــزف الطــــية الــــزة ظ مهــــزر النههــــر املتػلهــــر بالةراضــــر تاملؿــــادنر غلــــا بزمجــــر الكــــاةل التهــــةيزي 

 للتؿويإ قتاإ املؿادنر باجااع الطادالا  غكا  اجملظ اجحاقزين1 0200بزضم مي انير ضنر 
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 اٌذساعخ ٚ اٌّظبدلخ ػٍٝ ِششٚع اٌفبئغ اٌزمذ٠شٞ. .20/020 ػذد

ا تخـالُ اجملطـر الػلنيـر الكزيـةالا  .020ئ  اجملظ اجمااملد ملةينر تارتدانإ اجمتاؼ بالـةترالا تضـتيناةير نـون ر 

 020.1 نون ر  09املنػهةالا بتاري  

املتػلـو باجمااغـاتا تبػـة دراضـر اجملـظ للنههـر املتػلهـر  4..-3.تتهبيها ملهتكيات الهانو  التنظيمـ  رنـم 

1تبػــة اللمــو  اأـا غاليــر التؿــويإ الػلوـ ا  يــط  ضــكزت غاليــر الكــاةل التهةيزي  بالةراضـر تاملؿــادنر غلــا مػـزتع

 التؿويإ غلا ما يلد:

  :111111111111111111111111111111غكوا1  00 غةد يغكا  اجحاقزين 

 ؾوتا1 00ػ ر غنها11111111111111111111111111111111111: غةد يؾوات امل 

  :111111111111111111111111111111اقهيــــن  غكوا تهم الطادالا:..غةد يغكا  املو

 اٌض٘شاء سؽّْٛ شى١ت اس٠ظ  ػبئشخ ربغّٛد دمحم اِٙشعٟ

 فبؽّخ اٌض٘شاء خٍٛفٟ عؼبد اثٍؼ١ذ سش١ذ فٕبْ ػجذ اٌؼبٌٟ اٌؾٛط

 ػجذ اٌغ١ًٍ ا٠ذ اٌغشاْ ٔض٘خ ا٠ذ ؽجبْ ٘شبَ اِضساٚ ٚششف اٌذ٠ٓ اعمبس

  ثشا١ُ٘ اٌّذالٚٞ دمحم اٌؾبرّٟ اعّبػ١ً اٌؾش٠شٞ

  ١ِٕخ فش٠غٟ سش١ذ ٚؽ١ذ فبرؾخ ِٛفك

   اقكـــــي : عطـــــػر  ر ا طـــــا ا ر ج ـــــريا (  غكـــــا  تهـــــم الطـــــادالا: غبـــــة اجحـــــو يطـــــزيا20غـــــةد يغكـــــا  الز

 سهزالا دنب ا امة جودي1 ضاا  لهجةرا ا ين الا غشمي قكار استرا ا سيار اج يانيا

  ا   ة1 غةد يغكا  املاتنػي  غن التؿويإ : 

 ٠مشس ِب ٠ٍٟ:
ؾادم اجملظ اجمااملد ملةينر تارتدانإ بااؾلبير املهلهرللطادالا  غكا  اجملظ اجحاقزين غلا مهزر 

 ياا يلد: الكاةل التهةيزي بالةراضر تاملؿادنر غلا  النههر املتػلهر
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 0200 املالير للطنر  التهةيزي  الكاةل جربزم
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اٌ
 

 اٌّششٚع
االػزّبد 

 اٌّشطٛد
 ِالؽظبد

 ـــ 000,00 780 ششاء ا١ٌ٢بد ) ع١بسح ٔٛع ث١ىٛة( 11 20 10 10 10 04

04 10 40 40 10 12 
 ACL 5163 MADسلُ  اٌمشع عذاد أطً اٌذ٠ٓ : 

   د طؽشف ص  ِٓ إٌّّٛػ
 ِغّٛع أطً اٌذ٠ٓ: 215,48 702 1

04 10 40 40 10 15 
 ACL  4955MADسلُ  اٌمشع عذاد أطً اٌذ٠ٓ : 

   ؽشف ص د ط ِٓ إٌّّٛػ
381 857,40 

2 522 465,91 04 10 40 40 10 16 
 ACR 005641سلُ  عذاد أطً اٌذ٠ٓ : اٌمشع 

MADؽشف ص د ط ِٓ إٌّّٛػ 
224 654,88 

04 10 40 40 10 17 
 ACR 005640 MADسلُ  عذاد أطً اٌذ٠ٓ : اٌمشع 

   ؽشف ص د ط ِٓ إٌّّٛػ
72 969,74 

 ـــ 000,00 300 ششاء ع١بساد اٌّظبٌؼ 11 20 10 10 10 04

 ـــ 416,47 39 ششاء اٌؼزبد اٌّؼٍِٛبرٟ  14 20 10 10 10 04

   000,00 60 ششاء ػزبد ٚ أصبس اٌّىزت 12 20 10 10 10 04

 ـــ 000,00 20 دفؼبد ٌفبئذح ِغّٛػخ اٌغّبػبد اٌزشاث١خ 21 20 30 30 50 04

  3 721 882,38 

 

 

 توقيع كاتب المجلس               توقيع النائب األول للرئيس           

 رشيد فنان                                            دمحم أمهرسي                    
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 :اٌخبِغخإٌمطخ 
ٓ ِّضً اٌغّبػخ ٚ ٔبئجٗ فٟ اٌٍغٕخ االداس٠خ اٌزٟ رزٌٛٝ ثؾش ـرؼ١١

 اٌم١ذ فٟ اٌٍٛائؼ االٔزخبث١خ اٌؼبِخ.

لتاثيـل اجمااغــر اـد اللمنـر تداريـر ال ــ   قـتي الطـية الناةـر يُت للــزة ظ بـاب ال رغـيي النههــراـد مطـتهل هـذه 

  تنت ابير الػامرتتوأا ب ط الهية اد اللواة  

اثيـل اجمااغـر اـد اللمنـر تداريـر ال ـ  تتـوأا ب ـط لت اطتػـارالا جااغيـرالطـيةالا سهـزا  ر اونبػة جلَ تزشـحإ 

 املنؿرا  الهية اد اللواةي تنت ابير الػامر

  إٌبئت االٚي ٌٍشئ١ظ   ..........................................................  دمحم اِٙشعٟ 

   ا هل هناى تزغيي اخز    ر او الالة ر يتأا تتٌو  من يضتاجالا سيار اج ياني تيضتاجالا سهزا

 ضنػزف ال رغي ات للتؿويإ ياا يلد:

  ماثلر اجمااغر اد اللمنر تدارير ال   تتوأا ب ط الهية اد اللواةي الشهزا  ر او  الطيةالا انت اب

 ياا يلد:تنت ابير الػامر 

  1غكوا 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 03 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: ؾواتي غةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.1 املو

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد رشيد فنان أمهرسي دمحم

  نزهة ايت حبان هذام امزراو عبد العالي الحهس
  ابراهيم المدالوي  دمحم الحاتمي حريري اسماعيل ال

  مينة فريدي رشيد وحيد فاتحة مهفق
  الزهراء رحمهن  شكيب اريج عائذة تاغمهت

  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

  غبــــــة اجمليــــــل ايــــــإ  ج ــــــريا غكــــــا  تهــــــم الطــــــادالا: ر ( .2  ثاانيــــــر:  املاتنػــــــي  غــــــن التؿــــــويإ يغكــــــا غــــــةد

 1 امة جودي سهزالا دنب ا ين الا غشميا قكار استرا ا اج يانيا سيار ا طا ار  اجمزا ا

 ماثلر اجمااغر اد اللمنر تدارير ال   تتوأا ب ط الهية اد اللواةي  سيار اج ياني الاانت اب الطية

 :ياا يلد تنت ابير الػامر

  1غكوا 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 03 111111111111111111111111111111111111:ػ ر غنها:امل يؾواتغةد 

  اقهيــــــــــــــــــــن: يغكــــــــــــــــا غـــــــــــــــةد ر ج رياغبــــــــــــــــة :تهــــــــــــــــم الطــــــــــــــــادالا  غكــــــــــــــــا  .111111111111111111111111111111111112 املو

اجمليـــــــــــــل ايـــــــــــــإ اجمـــــــــــــزا ا ر ا طـــــــــــــا اسيار اج يانياقكـــــــــــــار استرا اينـــــــــــــ الا غشمـــــــــــــي اسهـــــــــــــزالا دنب ا امـــــــــــــة 

 اجودي
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  غكوا تهم الطادالا 1. تنػي  غن التؿويإاملا يغكا غةد 

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد رشيد فنان أمهرسي دمحم

  نزهة ايت حبان هذام امزراو عبد العالي الحهس
  ابراهيم المدالوي  دمحم الحاتمي اسماعيل الحريري 

  مينة فريدي رشيد وحيد فاتحة مهفق

  الزهراء رحمهن  شكيب اريج عائذة تاغمهت

  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

ئج  تــم انت ــاب الطـــيةالا الشهــزا  ر اــو  ماثلـــر اجمااغــر اـــد اللمنــر تداريــر ال ـــ  تتــوأا ب ــط الهيـــة اــد اللـــواةي 

 تنت ابير الػامر

  ماثل اجمااغر اد اللمنر تدارير ال   تتوأا ب ط  غبة الػاأد اجحوص انت اب الطيةبػة جلَ تم

 :ياا يلد نت ابير الػامرالهية اد اللواةي ت 

  1غكوا 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 03 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.1 املو

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد رشيد فنان أمهرسي دمحم

  نزهة ايت حبان هذام امزراو عبد العالي الحهس
  ابراهيم المدالوي  دمحم الحاتمي اسماعيل الحريري 

  مينة فريدي رشيد وحيد فاتحة مهفق
  الزهراء رحمهن  شكيب اريج عائذة تاغمهت

  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

  غبـــــــة  ج ـــــــرياهـــــــم الطـــــــادالا: ر  غكـــــــا  ت ( .2ثاانيـــــــر  :  تنػـــــــي  غـــــــن التؿـــــــويإاملا يغكـــــــا غــــــةد

سهــــــزالا  ينــــــ الا غشمــــــيا قكــــــار استرا ا سياــــــر اج يــــــانيا ا طــــــا ااجمليـــــل ايــــــإ اجمــــــزا ا ر 

 1دنب ا امة جودي
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .020/.2 ػذد

ٓ ِّضً اٌغّبػخ ٚ ٔبئجٗ فٟ اٌٍغٕخ االداس٠خ اٌزٟ رزٌٛٝ ثؾش ـرؼ١١

 ٌم١ذ فٟ اٌٍٛائؼ االٔزخبث١خ اٌؼبِخا

تخــــــالُ اجملطــــــر الػلنيــــــر  ا  .020 نــــــون رتضــــــتيناةير اجملــــــظ اجماــــــاملد ملةينــــــر تارتدانــــــإ اجمتاــــــؼ بالــــــةترالا  ئ 

 020.1 نون ر 20املنػهةالا بتاري  الكزيةالا 

 ههـر املتػلهـراملتػلـو باجمااغـاتا تبػـة دراضـر اجملـظ للن 4..-3.رنـم  تتهبيها ملهتكيات الهانو  التنظيمـ 

تبػـة اللمـو  اأـا  1بتػيي  ماثل اجمااغر ت ناةب  اد اللمنر تدارير ال   تتوأا ب ط الهيـة اـد اللـواةي تنت ابيـر الػامـر

 غالير التؿويإ غلا ما يلد:  ضكزتغالير التؿويإ الػلو ا  يط 

  1غكوا 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 03 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  يقرر ما يمي:
غلـــــا مهـــــزر  بااؾلبيـــــر املهلهـــــر للطـــــادالا  غكـــــا  اجملـــــظ اجحاقـــــزين ؾـــــادم اجملـــــظ اجماـــــاملد ملةينـــــر تارتدانـــــإ

اـد اللـواةي تنت ابيـر الػامـر  املتػلهر بتػيي  ماثل اجمااغر ت ناةب  اـد اللمنـر تداريـر ال ـ  تتـوأا ب ـط الهيـةالنههر 

 ياا يلد:

 ماثلر اجمااغر اد اللمنر تدارير ال   تتوأا ب ط الهية اد اللواةي  الشهزا  ر او   الاانت اب الطية

 :ياا يلد تنت ابير الػامر

  1غكوا 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 03 111111:111111111111111111111111111111املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.1 املو

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد رشيد فنان دمحم أمهرسي
 الزهراء رحمهن  نزهة ايت حبان هذام امزراو عبد العالي الحهس
 شكيب اريج ابراهيم المدالوي  الحاتمي دمحم اسماعيل الحريري 

 عائذة تاغمهت مينة فريدي رشيد وحيد فاتحة مهفق
  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

  غبـــــــــة  ج ـــــــــريا غكـــــــــا  تهـــــــــم الطـــــــــادالا: ر ( .2ثاانيـــــــــر  :  املاتنػـــــــــي  غـــــــــن التؿـــــــــويإ يغكـــــــــا غـــــــــةد

 غشمياسهــــــــــزالا دنبــــــــــ اينــــــــــ الا  قكــــــــــار استرا ا سياــــــــــر اج يــــــــــانيا ا طــــــــــا ااجمليــــــــــل ايــــــــــإ اجمــــــــــزا ا ر 

 1 امة جودي

 ماثلر اجمااغر اد اللمنر تدارير ال   تتوأا ب ط الهية اد اللواةي  سيار اج ياني الاانت اب الطية

 :ياا يلد تنت ابير الػامر

  1غكوا 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 03 1111111111111111111:11111111111111111املػ ر غنها: يؾواتغةد 
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  اقهيــــــــــــــــــن: يغكـــــــــــــا غـــــــــــــةد غبــــــــــــــة  ر ج ـــــــــــــريا:تهـــــــــــــم الطــــــــــــــادالا  غكـــــــــــــا  .2 :11111111111111111111111111111املو

 سهـــــــــزالا دنبـــــــــ ا ينـــــــــ الا غشمـــــــــيا قكـــــــــار استرا ا سياـــــــــر اج يـــــــــانيا اجمليـــــــــل ايـــــــــإ اجمـــــــــزا ا ر ا طـــــــــا ا

 1 امة جودي

  الطادالاغكوا تهم  1. املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد 

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد رشيد فنان دمحم أمهرسي
 الزهراء رحمهن  نزهة ايت حبان هذام امزراو عبد العالي الحهس
 شكيب اريج ابراهيم المدالوي  دمحم الحاتمي اسماعيل الحريري 

 عائذة تاغمهت مينة فريدي رشيد وحيد فاتحة مهفق
  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

تــم انت ــاب الطـــيةالا الشهــزا  ر اــو  ماثلـــر اجمااغــر اـــد اللمنــر تداريــر ال ـــ  تتــوأا ب ــط الهيـــة اــد اللـــواةي  ئج 

 تنت ابير الػامر

  ماثل اجمااغر اد اللمنر تدارير ال   تتوأا ب ط  غبة الػاأد اجحوص انت اب الطيةبػة جلَ تم

 :ياا يلد الهية اد اللواةي تنت ابير الػامر

  1غكوا 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين ا يغكغةد 

  ؾوتا1 03 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.1 املو

 اء خمهفيفاطمة الزهر  سعاد ابمعيد رشيد فنان دمحم أمهرسي
 الزهراء رحمهن  نزهة ايت حبان هذام امزراو عبد العالي الحهس
 شكيب اريج ابراهيم المدالوي  دمحم الحاتمي اسماعيل الحريري 

 عائذة تاغمهت مينة فريدي رشيد وحيد فاتحة مهفق
  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

  غبـــــــــة  ج ـــــــــريام الطـــــــــادالا: ر  غكـــــــــا  تهـــــــــ( .2ثاانيـــــــــر  :  املاتنػـــــــــي  غـــــــــن التؿـــــــــويإ يغكـــــــــا غـــــــــةد

 ينــــــــــ الا غشمياسهــــــــــزالا دنبــــــــــ ا قكــــــــــار استرا ا سياــــــــــر اج يــــــــــانيا ا طــــــــــا ااجمليــــــــــل ايــــــــــإ اجمــــــــــزا ا ر 

 1 امة جودي

 

 توقيع كاتب المجلس               توقيع النائب األول للرئيس           

 رشيد فنان                                            دمحم أمهرسي                    
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 :اٌغبدعخإٌمطخ 
ٓ ِّضً اٌغّبػخ فٟ اٌٍغٕخ االداس٠خ اٌذائّخ اٌّؾ١ٍخ ـرؼ١١

 ٌٍّغبػذح اٌطج١خ

اـــد مطـــتهل هـــذه النههـــر  غـــار الطـــية الناةـــر يُت للـــزة ظ  مهـــا تتػلـــو بتػيـــي  ماثـــل تا ـــة للمااغـــر اـــد اللمنـــر 

 1الهبيرتدارير اجحلير للاطاغةالا 

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

 بػة جلَ قتي الطية الناةر يُت للزة ظ باب ال رغيي ق رشح :

  الطية ئبزاهيم مةاتي 

  الطيةالا سيار اج ياني 

 1ياا يلد: انت اب الطية بزاهيم املةاتي ماثال للمااغر اد اللمنر تدارير الةاةار اجحلير للاطاغةالا الهبير 

  1غكوا 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 03 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 11111111111111111111111111111111111.1 املو

 خمهفيفاطمة الزهراء  سعاد ابمعيد رشيد فنان دمحم أمهرسي
 الزهراء رحمهن  نزهة ايت حبان هذام امزراو عبد العالي الحهس
 شكيب اريج ابراهيم المدالوي  دمحم الحاتمي اسماعيل الحريري 

 عائذة تاغمهت مينة فريدي رشيد وحيد فاتحة مهفق
  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

  ا طا اج ريا ر طادالا: ر  غكا  تهم ال( .2ثاانير  : املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد 

 ا امة جودي سهزالا دنب ا ااضاا  لهجةر اين الا غشمي قكار استرا ا سيار اج يانيا

 ياا يلد الةاةار اجحلير للاطاغةالا الهبير1ماثلر للمااغر اد اللمنر تدارير  سيار اج ياني الاانت اب الطية: 

  1غكوا 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 03 1111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  ـــــــــن: يغكــــــــا غــــــــةد اقهيـــ  ر ج ــــــــريا ر ا طــــــــا ا:تهــــــــم الطــــــــادالا  غكــــــــا  .2 : 11111111111111111111111املو

 ا امة جودي سهزالا دنب ا ااضاا  لهجةر ين الا غشميا قكار استرا ا سيار اج يانيا

  غكوا تهم الطادالا 1. املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد 

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد رشيد فنان دمحم أمهرسي
 الزهراء رحمهن  نزهة ايت حبان هذام امزراو عبد العالي الحهس
 شكيب اريج ابراهيم المدالوي  دمحم الحاتمي اسماعيل الحريري 

 تاغمهتعائذة  مينة فريدي رشيد وحيد فاتحة مهفق
  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

 الةاةار اجحلير للاطاغةالا الهبير1ماثال للمااغر اد اللمنر تدارير  ابزاهيم املةاتي  ئج  تم انت اب الطية
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .20/020 ػذد

رؼ١١ـٓ ِّضً اٌغّبػخ فٟ اٌٍغٕخ االداس٠خ اٌذائّخ اٌّؾ١ٍخ 

 ٌٍّغبػذح اٌطج١خ

الكزيـةالا تخالُ اجملطـر الػلنيـر  ا  .020تضتيناةير نون ر ظ اجمااملد ملةينر تارتدانإ اجمتاؼ بالةترالا اجمل ئ 

 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  

 املتػلـو باجمااغـاتا تبػـة دراضـر اجملـظ للنههـر املتػلهـر 4..-3.رنـم  تتهبيها ملهتكيات الهانو  التنظيمـ 

تبػــــة اللمــــو  اأــــا غاليــــر التؿــــويإ  1تداريــــر الةاةاــــر اجحليــــر للاطــــاغةالا الهبيــــراــــد اللمنــــر تػيــــي  ماثــــل اجمااغــــر ب

 غالير التؿويإ غلا ما يلد:  ضكزتالػلو ا  يط 

  غكوا1 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 03 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

:شس ِب ٠ٍٟ٠م   

املتػلهـــر غلـــا مهـــزر النههـــر  بااؾلبيـــر املهلهـــر للطـــادالا  غكـــا  اجملـــظ اجحاقـــزين ؾـــادم اجملـــظ اجماـــاملد ملةينـــر تارتدانـــإ

 ياا يلد: اد اللمنر تدارير الةاةار اجحلير للاطاغةالا الهبيرعػيي  ماثل اجمااغر 

 ياا يلد ارير الةاةار اجحلير للاطاغةالا الهبير1انت اب الطية بزاهيم املةاتي ماثال للمااغر اد اللمنر تد: 

  1غكوا 1111111111111111111111111111111111111:03اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 03 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :هم الطادالاغكوا ت  11111111111111111111111111111111111.1 املو

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد رشيد فنان دمحم أمهرسي
 شكيب اريج نزهة ايت حبان هذام امزراو عبد العالي الحهس
 الزهراء رحمهن  ابراهيم المدالوي  دمحم الحاتمي اسماعيل الحريري 

 عائذة تاغمهت مينة فريدي رشيد وحيد فاتحة مهفق
  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

  ا طا اج ريا ر  غكا  تهم الطادالا: ر ( .2ثاانير  :  املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد 

 . امة جودي سهزالا دنب ا اا اضاا  لهجةرين الا غشمي قكار استرا ا سيار اج يانيا

  

 توقيع كاتب المجلس               توقيع النائب األول للرئيس           
 رشيد فنان                                                   دمحم أمهرسي             
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 :اٌغبثؼخإٌمطخ 
عّبػخ ربسٚدأذ فٟ ِغّٛػخ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ  ٕزذثٟأزخبة ِ

 ""اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ

الــــةين الــــورغد مــــةيز املؿــــاجد  مطــــتهل هــــذه النههــــر  غهــــى الطــــية الناةــــر يُت للــــزة ظ الٍلاــــر للطــــية نــــور  داــــ

 لتهةيم غزف  ُو النههر

 ِذ٠ش اٌّظبٌؼ .................................................... ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌٛسغٟ

ميحرلا نمحرلا هللا مسب ت الؿــالالا تالطــال  غلــا   غــزف املزضــلي   الطــية رةــ ظ اجملطــر الطــية ماثــل الطــلهر 

ا هـذه النههـر تتػلـو   الطيةات تالطادالا املطتػارين الطيةات تالطادالا املو كي  الطادالا ال حكيي  اج كـور الٌـزيم

بتػـــي  ماثـــل اجمااغـــر  اـــد  مجاوغـــر الب اـــر بنـــا  غـــن نـــزار تسيـــز الةاخليـــر تنبهـــا لالتكانيـــر املؿـــادم غلالهـــا مـــن نـــزف 

ئنار دراضر ملهزال النكايـات اـد منههـر د اجمااغر ت مجاوغر من اجمااغات اد تنليم تؾايتها تةبير النكايات الؿلبر ا

هـــزار الـــذي  اللـــ  اأـــا منههـــر املهـــادي ضـــ تم ئنجـــاس  مزيـــش ت ويـــل اأـــا تارتدانـــإا بنـــا  غلـــا مػـــزتع الػـــي  تالـــذي تـــم ت وي

 1يار اتاد الت توؾلتم ب  من الطية تسيز الةاخلير ض تم عػي  ماثلي  تل ظ تا ة بي  تارتدانإ ت 

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

تـــم  ذيغـــات ال ـــ  لهـــا غالنـــر بـــاملهزال إلانليمـــ  الـــغـــٌزا الطـــية املـــةيز غلـــا هـــذا التوقـــييا ئج  مجاوغـــر اجماا  

ٍان  بػزاير مؼ اجملظ إلانليم  تهو غبارالا غن مجلظ يتٌو  من مجاوغر مـن اجمااغـات ا ثـالث  ت ةية دراضت  ت م

 يار ت ماثل تا ة غن اجمااغات يخز  ااد ت ت تارتدانإ ت من  ماثلي  غن اجمااغات الٌ ر  ال   تتٌو  

 سح عّبػ١خِغزشب .......................................................... فؼّخ اصٚساْ

حهـوم البي يـر تالتنايـر  جاـد إلاتـالف  اجمهـوي  كـو اد ئنار التاـزين الـةياهزاني  نـة  تزغـي د مـؼ إلاغـارالا  نوـ  غ

جااغـــر  نزتيـــر اـــد  .0املطـــتةامر  نانـــا بب ـــط ميـــةاني  ـــُو التؿيـــرات املناخيـــر غلـــا املـــز الا بانههـــر  درار تنانـــا بشيـــارالا 

تلهي ضاػر نيبر من اجمهـر تاجملـظ  climat chanceيز يُت تم تهةيا  اد التهز امنههر  درار تاد ؾةد ئنجاس تهزيز 

 تغٌزا1  ؼاجمهوي تاملةيزير املٍلكر بالب ار تآاتي ات ذن  يازج

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

 : ي رشح ًل منا غٌزا  ضتاجالا لنٌو  اد الؿورالا ض تم تزغيي ثالث ماثلي 

 سترا ا قكار  -

 ر اجحاتم  -

 د  بلػيةضػا -

 هػا   مشرات  -

 ار ثالثر قهويئج  تهة   ربؼ م رشحي  ت ض تم اخت

 غات اجحلير اماوغر اجماج رمنتةب هايازشحر انت ا  ئسترا  قكار  نبة  بأُت تزغيي من مؼ  الطيةالا

 1للا اقظر غلا الب ار 
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 ر  اجحاقظر منتةبر جمااغر تارتدانإ اد مجاوغر اجمااغات اجحلي قكار استرا  الاانت اب الطية

 ياا يلد:غلا الب ار 

  1غكوا .111111111111111111111111111111111111:0اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 .0 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها يؾواتغةد 

  ـــــــــن يغكــــــــا غــــــــةد اقهيـــ سياــــــــر   طــــــــا اار  :غكــــــــوا تهــــــــم الطــــــــادالا 20 :..111111111111111111111111111111111املو

 ا امة جودي سهزالا دنب ا ااضاا  لهجةر اين الا غشمي قكار استرا ا اج يانيا

  ت هم الطادالا:  غكوا( 3.   ربػر غػزالا:   املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد 

 الزهراء رحمهن  شكيب اريج رشيد فنان أمهرسي دمحم

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد هذام امزراو اسماعيل الحريري 
  نزهة ايت حبان دمحم الحاتمي فاتحة مهفق

  مينة فريدي رشيد وحيد عائذة تاغمهت

  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

  مااغر تارتدانإ اد مجاوغر اجمااغات اجحلير  اجحاقظر غلا منتةبا ج ر اجحاتم انت اب الطية

 :ياا يلد  الب ار

  1غكوا .1111111111111111111111111111111111111:0اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 .0 111111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  ( غكوا ت هم الطادالا: 11111111111111111111111111111111111.3:   ربػر غػزالا  املو

 الزهراء رحمهن  شكيب اريج رشيد فنان أمهرسي دمحم

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد هذام امزراو ري اسماعيل الحري
  نزهة ايت حبان دمحم الحاتمي فاتحة مهفق

  مينة فريدي رشيد وحيد عائذة تاغمهت

  سياـــــــر  ا طـــــــا ار ت هـــــــم الطـــــــادالا:   غكـــــــا ( 20  ضـــــــبػر:  املاتنػـــــــي  غـــــــن التؿـــــــويإ يغكـــــــا غـــــــةد

 ا امة جودي دنب اسهزالا  ااضاا  لهجةر اين الا غشمي قكار استرا ا اج يانيا

 مااغر تارتدانإ اد مجاوغر اجمااغات اجحلير  اجحاقظر غلا الب ارج نتةبرم ضػاد ابلػية الاانت اب الطية  

 :ياا يلد

  1غكوا .111111111111111111111111111111111111:0اجحاقزين يغكا غةد 

  تا1ؾو  .0 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  ( غكوا ت هم الطادالا: 11111111111111111111111111111111111.3:   ربػر غػزالا  املو

 الزهراء رحمهن  شكيب اريج رشيد فنان دمحم أمهرسي
 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد هذام امزراو اسماعيل الحريري 

  نزهة ايت حبان دمحم الحاتمي فاتحة مهفق
  مينة فريدي رشيد وحيد تاغمهت عائذة
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  سياــــــــر  ا طـــــــا ار تهـــــــم الطـــــــادالا:   غكـــــــا ( 20  ضــــــــبػر: املاتنػـــــــي  غـــــــن التؿـــــــويإ يغكـــــــا غـــــــةد

 ا امة جودي سهزالا دنب ا ااضاا  لهجةر اقكار استرا اين الا غشمي اج يانيا

  حاقظر مااغر تارتدانإ اد مجاوغر اجمااغات اجحلير  اجمنتةبا ج هػا  امشراتانت اب الطية

 :ياا يلد  غلا الب ار

  1غكوا .111111111111111111111111111111111111:0اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 .0 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  ادالا: ( غكوا ت هم الط11111111111111111111111111111111111.3:   ربػر غػزالا  املو

 الزهراء رحمهن  شكيب اريج رشيد فنان أمهرسي دمحم

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد هذام امزراو اسماعيل الحريري 
  نزهة ايت حبان دمحم الحاتمي فاتحة مهفق

  مينة فريدي رشيد وحيد عائذة تاغمهت

  سياــــــــر  ا طـــــــا ا رتهـــــــم الطـــــــادالا:   غكـــــــا ( 20  ضــــــــبػر: املاتنػـــــــي  غـــــــن التؿـــــــويإ يغكـــــــا غـــــــةد

 ا امة جودي سهزالا دنب ا ااضاا  لهجةر اين الا غشمي قكار استرا ا اج يانيا
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .2/020. ػذد

عّبػخ ربسٚدأذ فٟ ِغّٛػخ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ  ٕزذثٟأزخبة ِ

 ""اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ

الكزيـةالا تخالُ اجملطـر الػلنيـر  ا  .020تضتيناةير نون ر بالةترالا  اجملظ اجمااملد ملةينر تارتدانإ اجمتاؼ ئ 

 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  

. املتػلو باجمااغاتا تبػة دراضـر اجملـظ للنههـر املتػلهـر 4..-3.رنم  تتهبيها ملهتكيات الهانو  التنظيم 

تبػـــة اللمــو  اأـــا غاليـــر   1اقظــر غلـــا الب اــرجااغــر تارتدانـــإ اــد مجاوغـــر اجمااغــات اجحليـــر  اجح نتـــةبيانت ــاب مب

 غالير التؿويإ غلا ما يلد:  ضكزتالتؿويإ الػلو ا  يط 

  غكوا1 .1111111111111111111111111111111111111:0اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 .1111111111111111111111111111111111110:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  :٠مشس ِب ٠ٍٟ

غلـــــا مهـــــزر  بااؾلبيـــــر املهلهـــــر للطـــــادالا  غكـــــا  اجملـــــظ اجحاقـــــزين جماـــــاملد ملةينـــــر تارتدانـــــإؾـــــادم اجملـــــظ ا

  ياا يلد:جااغر تارتدانإ اد مجاوغر اجمااغات اجحلير  اجحاقظر غلا الب ار نتةبيانت اب ماملتػلهر بالنههر 

  ياا  ر  اجحاقظر غلا الب ارمااغر تارتدانإ اد مجاوغر اجمااغات اجحليمنتةبا ج ر اجحاتم انت اب الطية

 :يلد

  1غكوا .0 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 .0 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  م الطادالا: ( غكوا ت ه11111111111111111111111111111111111.3:  ربػر غػزالا  املو

 الزهراء رحمهن  شكيب اريج رشيد فنان أمهرسي دمحم

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد هذام امزراو اسماعيل الحريري 
  نزهة ايت حبان دمحم الحاتمي فاتحة مهفق

  مينة فريدي رشيد وحيد عائذة تاغمهت

  سياــــــــر  ا طـــــــا ار  هـــــــم الطـــــــادالا:ت   غكـــــــا ( 20  ضــــــــبػر: املاتنػـــــــي  غـــــــن التؿـــــــويإ يغكـــــــا غـــــــةد

 ا امة جودي سهزالا دنب ا ااضاا  لهجةر اين الا غشمي قكار استرا ا اج يانيا

 مااغر تارتدانإ اد مجاوغر اجمااغات اجحلير  اجحاقظر غلا ج نتةبرم ضػاد ابلػية الاانت اب الطية

 :ياا يلد الب ار

  1اغكو  .0 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 .0 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  ( غكوا ت هم الطادالا: 11111111111111111111111111111111111.3:  ربػر غػزالا  املو
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 الزهراء رحمهن  شكيب اريج رشيد فنان أمهرسي دمحم

 فاطمة الزهراء خمهفي يدسعاد ابمع هذام امزراو اسماعيل الحريري 
  نزهة ايت حبان دمحم الحاتمي فاتحة مهفق

  مينة فريدي رشيد وحيد عائذة تاغمهت

  سياــــــــر  ا طـــــــا ار تهـــــــم الطـــــــادالا:   غكـــــــا ( 20  ضــــــــبػر: املاتنػـــــــي  غـــــــن التؿـــــــويإ يغكـــــــا غـــــــةد

 ا امة جودي سهزالا دنب ا ااضاا  لهجةر اين الا غشمي قكار استرا ا اج يانيا

 مااغر تارتدانإ اد مجاوغر اجمااغات اجحلير  اجحاقظر منتةبا ج هػا  امشراتطية انت اب ال

 :ياا يلد غلا الب ار

  1غكوا .0 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد 

  ؾوتا1 .0 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيـــ يغكا غةد  ( غكوا ت هم الطادالا: 11111111111111111111111111111111111.3:  ربػر غػزالا  ـن:املو

 الزهراء رحمهن  شكيب اريج رشيد فنان أمهرسي دمحم

 فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد هذام امزراو اسماعيل الحريري 
  نزهة ايت حبان دمحم الحاتمي فاتحة مهفق

  مينة فريدي رشيد وحيد عائذة تاغمهت

  سياــــــــر  ا طـــــــا ار تهـــــــم الطـــــــادالا:   غكـــــــا ( 20  ضــــــــبػر: املاتنػـــــــي  غـــــــن التؿـــــــويإ يغكـــــــا غـــــــةد

 ا امة جودي سهزالا دنب ا ااضاا  لهجةر اين الا غشمي قكار استرا ا اج يانيا

  

 توقيع كاتب المجلس               توقيع النائب األول للرئيس           

 رشيد فنان                                           دمحم أمهرسي                    
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 :اٌضبِٕخإٌمطخ 
ششاوخ ِزؼٍمخ ثبٔغبص ِششٚع  ِششٚع ارفبل١خ اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ

ؽّب٠خ ؽٟ أٚالد ثٛٔٛٔخ ِٓ أخطبس ف١ؼبٔبد اٌٛاد اٌٛاػش  ثبل١ٍُ 

 ربسٚدأذ.

للطــــية نــــور الــــةين الــــورغد مــــةيز املؿــــاجح ى الطــــية الناةــــر يُت للــــزة ظ  الٍلاــــر اــــد مطــــتهل هــــذه النههــــر  غهــــ

  غها  توقيي  ُو املوقوع1

 ِذ٠ش اٌّظبٌؼ .................................................... ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌٛسغٟ

ميحرلا نمحرلا هللا مسب قياــا ي ـــ هــذه النههــر املتػلهــر بالةراضــر تاملؿــادنر غلــا اتكانيــر غــزاير متػلهــر 

 من  خهار قيكانات1 بانجاس مػزتع  ااير يد تاد بنونر

 : هناى ثالث اأا اربؼ م اتر 

  :مهةمر 1.

جــا ت تتكانيــر اــد انــار م اربــر الٌــوارث الهبيػيــر  اــد ئ نــار بزنــام   تسارالا الةاخليــر الــذي بــة ت قيــ  تغــؿاُ 

ن قي  من بةاير الطنر تقها ج هو تدراضات ا تنة تـم اختيـار جااغـر تارتدانـإ مـن بـي  اجمامػـات ال ـ   ضتطـتكية مـ

هــذه تتكانيــر ال ــ  لهــةف ئأــا انجــاس  ــاجش غلــا الكــكراجمنوبير للــواد الــواغز مــن اجــل  اايــر املطــاين املتواجــةالا اـــد 

اقــو  .20.خــو الكــكر مــن خهــز تمهيــار1  يــط نــةرت تٍلكــر املػــزتع ب ــواأد  مليــو  درهــم1 تــاري  غهــة تتكانيــر املو

بهبــــُو الهلــــر  0200/.20/2مــــإري  .11لةاخليــــر ت ــــإ غــــةد تقهــــا ملــــا جــــا   اــــد يتــــاب لــــوسيز ا .020/.23/2غلالهــــا هــــو 

مليــو  درهــم  نجــاس املػــزتع تضــ تم دقػهــا مــن نــزف  .023التاويــلا تبالتــاأد ابــة مــن ت ؿــيـ ؾــالف مــاأد  يهــةر ب 

 تسارالا الةاخلير تنبل جلَ يجر الهيا  باجاوغر من تجزا ات نبل اضتٌااُ تتكانير 1

 غزف تتكانير1 01

 

 

 

 

 

 

 
 

 بي 

تكانير غزاير متػلهر ب رميم تتجهي  ئ  

  باب  تاد بونونر  باةينر تارتدانإ
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 غاالر ئنليم تارتدانإ

 ت

 جااغر تارتدانإ

 ت

 "غزير التناير اجمهوير  التناير الطيا ير ضوص ماضر

 ت

 املةيزير اجمهوير للثهاقر بجهر ضوص ماضر

 ت

مزيش ؾيانر تتو يل ال راث املػااري بانانو ينلظ 

 (CERKAS)تاجمنوب

 الةيباجر
  اقـــو ُ  400.ؾــــكز  01بتــــاري   .-01-.1.بنـــا  غلــــا الظهيــــر الػـــزيل رنــــم املتػلــــو باختؿاؾــــات  000.ق رايــــز  1.املو

اقـو ُ 3.3.ربيـؼ الثـاني  0.بتاري   الؿادر .-04-004 مالػااُ ياا تم تتايا ا تعؿييره باوجر الظهير الػزيل رن  1 املو

 ؛ 004.اکتوبز 

 اقـــــو  341.رمكـــــا   02الؿـــــادر اـــــد  1.15.85بنـــــا  غلـــــا الظهيـــــر الػـــــزيل رنـــــم يـــــذ الهـــــانو  بتنك 02.1يوليـــــوس  20املو

 املتػلو باجمااغات؛  41.3.. مالتنظيم  رن

  اختؿاؾــات تتنظــيم تسارالا  ( بت ةيــة0221نــوقا ر  2.  300.مــن غــواُ  ..ؾــادر اــد  0-1-.40بنـا  غلــا املزضــو  رنــم

 الثهاقر؛

  م اختؿاؾــات تتنظــي ( بت ةيــة02.1يونيــو  2.  340.رمكــا   3ؾــادر اــد  .02.-1.بنــا  غلــا نــزار لــوسيز الثهاقــر رم

 1مازيشالا لوسارالا الثهاقر املؿاجح الال
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  بتؿييـــــر نـــــزار تسيـــــز الػـــــإت   (0221يونيـــــو  1  300.جاــــاد  يتأـــــا  .ؾـــــادر اـــــد  221.-21بنــــا  غلـــــا نـــــزار لـــــوسيز الثهاقـــــر

با ـةاث تتنظـيم مزيـش تـزميم تدؾـالال ال ـراث املػاـاري  (002.ينـايز  4 3.2.جااد  آلاخـزالا  1بتاري   .1.-02الثهاقير رنم 

 1نو ينلطير تما ترا هاباملنا

 بنا  غلا اختؿاؾات مزيش ؾيانر تتو يل ال راث املػااري بانانو ينلظ تاجمنوب؛ 

  الطـــيايد  تااغــيا مــؼ بزنــام  غــزير التنايــر اجمهويــر  التنايـــر الطــيا ير ضــوص ماضــر  للزقــؼ مــن مطـــتو  املنتــوا

 باجمهر غ ر موايبر تدغم تناير الطيا ر الثهاقير باجمهر؛ 

  مإضطـر  ئياـا   " تكانير الػزاير املونػر ما بي  غزير التناير اجمهوير  التنايـر الطـيا ير ضـوص ماضـرا  غلا بنا

 لتاويل تزميم تتأهيل تتجهي  باب   تاد بونونر  باةينر تارتدانإ؛ (EMAA FOUNDATION) تجتااغيرلألغااُ 

  ًارث ادغ  1ثهااد تنو ا ت كا ا غلا يضوار التاري ير ملةينر تارتدانإ 

  خالُ اجملطر الػلنير الكزيـةالا املنػهـةالا  .020 نون ربنا  غلا مةاتلر اجملظ اجمااملد لتارتدانإ بالةترالا تضتيناةير

  020.1نون ر  20بتاري  

 :رُ االرفبق ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

  تكانير: موقوع ت.املادالا 

ٍــا  الػــزاير مــا بــي  ينــزاف ا ملتػانــةالا مــن  جــل تــزميم تتػلــو هــذه تتكانيــر بت ةيــة غــزتم ت  

 تتجهي  باب   تاد بونونر  باةينر تارتدانإ1 تتأهيل

   تكانير:  هةاف ت0املادالا 

ئأا ئنهاج باب   تاد بونونر  من إلاهااُ تتمهيـار  كا ـا غلـا ال ـراث التـاري د  تتكانيرلهةف هذه 

لألنػهر الثهاقير تال رقالهير  تالثهااد ملةينر تارتدانإ خاؾر تجهر ضوص ماضر غامر تتو يك  يككا 

 باملةينر تياونؼ ضيايد يػشس الػزف الطيايد لإلنليم1 

  مٌونات املػزتع4املادالا : 

  :يتكان املػزتع ئنجاس يغؿاُ التالير 

  تزميم املةخلي  اج ارجد تالةاخلد للباب تينواص املزتبهر  ها؛ 

  ؾيانر الطا ر الوضهى ت رتنتها ت ضهكها ت نواضها؛ 

 الال تتزميم الهابو الػلوي تالةرا املإدي ئلي ؛ ئؾ 

  ٍات  الٌهزبا ا املا ا الهاتل 111(؛ الزبو با تلل الػب

 1انتنا  يثاث تالتجهي ات 
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  لهيار اجماُ اجحيو بباب   تاد بونونر ؛ 

 1111 التػويز 

   تٍلكر املػزتع3املادالا : 

نـــر  بااةـــر تخاـــظ تثالثـــي   لـــل تثالثااةـــر تهـــةر تٍلكـــر ئنجـــاس  غـــؿاُ تـــزميم تلهياـــر بـــاب   تاد بونو  

  .دتار  مزيٍي (85. 135376  تضتر تضبػي  دتار  مزيٍي تخاظ تثااني  ضاتا

  تاويل املػزتع1املادالا :  

 غــــؿاُ ال ــــرميم تالتجهيــــ  مــــن نــــزف  ؾــــنةتم الطــــكزا  يمــــزيٌيي  للا اقظــــر غلــــا ال ــــراث تاــــُو 

غ ـــر مإضطـــر  ئياـــا  لألغاــــاُ   «Ambassadors Fund for Cultural Preservation »  الثهـــااد

اــد ئنــار غـزاير مــؼ غــزير التنايــر اجمهويــر  التنايــر الطــيا ير   EMAA FOUNDATION تجتااغيـر

 1 "ماضر ضوص

  تتكانير  : مةالا 1املادالا 

(ا تتجـةد تلهاةيـا ئأـا  ـي  ئمهـا  جايـؼ  غـؿاُ ال ـرميم تالتهياـر 20غلـا ضـاتي    تتكانيـرتاتة هذه  

 ػزتع اد اضتؿالُ املػزتع املنجش1 تال

  غاالر ئنليم تارتدانإ ال  امات: 0املادالا 

 1موايبر تدغم تنكيذ املػزتع 

   جااغر تارتدانإ ال  امات: .املادالا  

 عطليم ال راخيـ الكزترير للهيا  بأغؿاُ ال رميم. 

 الةراضر تالتأغير غلا نوغير ينػهر ال   ضي ؿـ لها املػزتع بػة ئنجاسه.  

  ايبر تتبطيو مطانز ئنجاس املػزتعمو.  

  غزير التناير اجمهوير  التناير الطيا ير ضوص ماضر ال  امات: 0املادالا"  

  ئغةاد جايؼ املطانز املتػلهر باملػزتع؛ 

  تتبــــؼ تهـــــة  يغـــــؿاُ تاملؿـــــادنر غلـــــا الوثـــــاةو اج اؾـــــر باؿـــــاريل  غـــــؿاُ ال ـــــرميم تالتهياـــــر

نةتم الطــكزا  يمــزيٌيي  للا اقظــر غلــا ال ــراث تالتأث ــط لتاويلهــا مــن نــزف  ؾــ بــالتجهي 

 غ ـر مإضطـر  ئياـا  لألغاـاُ  «Ambassadors Fund for Cultural Preservation د الثهـاا

  ؛EMAA FOUNDATION تجتااغير
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  ئغةاد التهاريز الالسمر اد غأ  يغؿاُ تالتهة  املاأد للاػزتع؛ ا ئخبار ينزاف املونػـر غلـا

  املطتجةات؛تتكانير بٍل 

 ؾيؿر اضتؿالُ تتو يل املبوا بػة تزميا  ان راال.  

  املةيزير اجمهوير للثهاقر ال  امات: 2.املادالا 

 1املوايبر التهنير تالكنير اغؿاُ ال رميم 

 الةراضر تالتأغير غلا نوغير ينػهر ال   ضي ؿـ لها املػزتع بػة ئنجاسه.  

  ااري بانانو ينلظ تاجمنوب: مزيش ؾيانر تتو يل ال راث املػ..املادالا  

 املطاهار اد ئنجاس املػزتع من خالُ ان راال اجحلُو التهنير املالةار ل رميم املونؼ؛  

 تقؼ بزنام  التأهيل تجةُت  غؿاُ التهيار مؼ ئغةاد التؿاميم الكزترير؛  

 ئغةاد ملل نلر غزتف املهاتات  

  ا  ي  التطلم املإنإ تالنهاتيمةيز املػزتع ئأمن نزف  إلاغزاف غلا  غؿاُ ال رميم.  

  جمنر التتبؼ0.املادالا : 

  :ت ةث جمنر للتتبؼ مٌونر من ماثلد ينزاف املونػر غلا تتكانيرا تتٍلل باا يلد 

  انبر تتتبؼ تنكيذ هذه  ا تتكانيرمز

  تهييم ضير املػزتعا 

   ئيجاد اجحلُو املناضبر للؿػوبات ال   ياٌن    عػيو ئنجاس املػزتعا 

 اقهر غلا ت يكر املػزتع بػة انتها  يغؿاُ ب  تييكير عطييرها ا  لةراضر تاملو

  .تجتاؼ هذه اللمنر ًلاا دغإ الكزترالا لذلَ بهلر من   ة  غكاهها

  عطوير الن اغات4.املادالا : 

 ي نــشاع نــات  غــن تأتيــل تنكيــذ  ت غــة  تنكيــذ هــذه تتكانيــرا ضــيػزفا ئجا عػــذر الوؾــُو ئأــا  ــل  

اقهي اد  ( يوماا ابتةا  من تاري   ةتث ا غلا ت ٌيم الطية غامل ئنليم تارتدانإ1 42ؾكو  ثالثي    تو

  تتكانير: تاري  ضزيا  3.املادالا   

  ي  التنكيذ بػة تونيػها من نزف ينزاف املتػانةالا تتكانيرتةخل هذه .  

 ...…………………………:( نظاةز  ؾلير بتاري 21اد ضتر   ...……………………   زر ب
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 "غزاير متػلهر ب رميم تتجهي  باب   تاد بونونر انيراتك

 باةينر تارتدانإ

 :التونيػات

 جااغر تارتدانإ إغاالر ئنليم تارتدان

 

 غزير التناير اجمهوير

 ضوص ماضر  الطيا ير  التناير

 املةيزير اجمهوير  للثهاقر

 بجهر ضوص ماضر

 

 مزيش ؾيانر تتو يل ال راث املػااري 

 جمنوبمنانو ينلظ تا

 تضتػارالا الػاومير 41

تنـة تـم نػـز اج  ـر مـزتي  املـزالا تتأــا  اـد جزيـةعي بيـا  اليـو  تالبيـا  تماػــور اـد مٍـا  يغـؿاُ تاد بنونـر اـد املــزالا 

 تتأا لم يٌن هناى اي تجاتب ت نة تم نػزه للازالا الثانير1

غلــــا  جنبــــات الــــوادي بتهويــــر هــــذه الهــــةف مــــن املػــــزتع هــــو بنــــا  اجحــــواجش تاسالــــر التهةيــــة الــــذي يػــــٍل  اجمــــزف 

اجمنبــات بــةغامات غبــارالا غــن مٌػبــات مجوقــر مــن اج زضــانر املطــلحر مالــو الا باــواد رد   م تــارالا   يــط يبلـــ ارتكــاع 

 م را  22.امتار تنول   3اجحاجش 

غـــــؿاُ اخـــــز  لتوضـــــيػ   مـــــن اجمهـــــر تخـــــز  اي مـــــن اجمهـــــر  ت تكاديـــــا لتكـــــ يو مجـــــز  الـــــوادي ضـــــتٌو  هنـــــاى 

امتـــار  مـــؼ ؾـــزص النباتـــات لتااضـــَ ال ربـــر1 هـــذا اجحـــاجش ض ػـــٍل دغاـــا للانههـــر ال ـــ  ضتػــــالها  3باهـــةار الػـــاالير 

 تغؿاُ بةاير من من ةر الوادي1

 

 

 



   0202االستثنائية نونبر محضر الدورة 

 

 

95 

 ال رييبر املالير  31

تكانير اأا اجملظ تنليمـ  تمجلـظ اجمهـر  ت ضـبانا يككـل املؿـادنر  غليـ  اتا مـن اجملـظ نبـل تم ارضاُ ت 

ًالـــر جحكـــزير للحـــوف الخليـــر  ئج خولـــإ مهاـــر  تتبـــؼ تغـــؿاُ ئأـــا  جااغـــر تارتدانـــإ باـــإاسرالا مـــؼ مزاضـــلر تسارالا الةا و

 املاتي لطوص ماضر تغٌزا1

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

غـــٌزا ضـــية املـــةيزا هـــذه تتكانيـــر لهـــم مػـــزتع   اايـــر يـــد تاد بنونـــر مـــن الكيكـــانات  يـــط    ال ـــد اـــد  مـــظ 

انيـــر ا  بجنبـــات هـــذا الـــوادي توجـــة مجاوغـــر مـــن املطـــاين مهـــةد ب هـــز الكيكـــانات ياـــا هـــو اجحاجـــر ملثـــل هـــذه تتك

 مػلو  ا  قك   الوادي بة ت بتآًل1

 املنانػر

 ِغزشبس عّبػٟ  ................................................................. دمحم عجشٞ

مليـــو  ئجا لـــم نهـــةمها ضن طـــز املػـــزتع لـــذلَ ابـــة مـــن   32.مليـــو  ضاطـــاهم ب  22.تٍلكـــإ املػـــزتع تهـــةر ب 

ليٌو  الكـاةل التهـةيزي مهبـوا   ـا نـتاٌن مـن اجحؿـُو غلـا  ؿـر  اـد ال رييبـر املاليـر اـد  تهني  مؿاريل التطيير 

تتكانيـــات ال ـــ  ضـــت ر  مـــؼ الههاغـــات اجحٌوميـــر تاجمااغـــات ال رابيـــر امـــؼ يضـــل هـــذا يوضـــح انـــ  لـــ ظ هنـــاى رؤيـــا 

لالهــــا بــــةت  اغتاــــادات تبــــةت  تاضــــحر ياــــا انــــ  ا توجــــة اضــــ راتيجير   تا دراضــــر 1تهنــــاى اتكانيــــات تاــــإ املؿــــادنر غ

مليــو  ضاطــتههر  هــا  32.اجمااغــر ئج   اــل خطــارالا غــة  ئنجــاس املػــزتع11  اجمــش  اج ؿـــ للمااغــر ئج  مــن يت

 مليو 1 22.

 ِغزشبس عّبػٟ ................................................................ دمحم اؽغبْ

ًات ا   ـا ئجا   لهة تم التنبي  اأا هذه النهو  ياا تضحنا  هايـر تجـود  رقـير لتاويـل اجحؿــ اـد ئنـار الػـزا

ًا  مـــا  ًا  يخـــزين  .0تـــم املؿـــادنر غلـــا هـــذه تتكانيـــر  قامهـــا  تتكـــان  ؿـــر  مطـــاهاات غـــز يبهـــى الطـــإاُ هـــل الػـــز

  قٌاــــا جيــــز مــــةيز املؿــــاجح اننهــــا لــــم ت ــــرم  بػــــة ئج  املؿــــادنر ت تــــاا  قياــــا بػــــة ئأــــا عػــــةيل  .0نــــاموا ب رمجــــر  ؿــــر 

ز    تتكانيــــر تــــةخل اــــد ئنــــار جمنــــر الػــــزاير  خؿوؾــــا غــــو ال رييبــــر املاليــــر  غلــــا  طــــر الطــــنوات 1تاجمــــةيز بالــــذي

 تالتػات  تاملالير لتبهى اللمنر بةت  دترياا  رادلها يؾلبير الػةدير تغٌزا1

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

ئج   بالاطـبر  لتطـاؤات الطــادالا املطتػـارين قياــا ي ــ تغتاــادات هنـاى اغتاــادات اـد  مي انيــر التجهيـ  ال ــ  

ةها  لهـــذه تتكانيـــر تبهلـــر  مـــن تسارالا الةاخليـــر ابـــة جيزهـــا اـــد اجملـــظ  ليـــتم ئدراجهـــا اـــد  يـــ  الب ـــط غـــن ياٌـــن رؾـــ

ًالتــــاأد ًات تهــــذه يخيــــر موجــــودالا باغتاــــادات م رمجــــر  جااغــــر تارتدانــــإ ئنلــــيم تارتدانــــإ تجهــــر ضــــوص ماضــــر  : غــــزا

ن الهيــا  بت ــويالت اــد دترالا مواليــر ل رمجتهــا اــد اتاملؿــادنر غلالهــا اــد اجملــظ  يــط  مهــا متــوقزالا اــد غــو التجهيــ  ئج ياٌــ

ًا  مــن بزمجــر اغتاــادالهم مــؼ اجملــظ تنليمــ  ت يــذلَ اجمهــرا ئج  هــذا يمــز لــن يػزنــل  اجملــظ بػــة جلــَ ابــة لػــز

 مطار هذه تتكانير1 
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 ِغزشبس عّبػٟ .............................................................. شى١ت اس٠ظ

ً  1قهـــو هنـــاى ضـــإاُ قكـــوأد ياـــا ا ظـــتم اـــد املـــادالا  مـــن مطـــاهار   %12انـــإ باطـــبر نزيهـــر ؾـــزف املطـــاهار 

املتبهيــر غلــا  طــر ا تياجــات هــذا يخيــر  ريــة  %12الؿــنةتم عػهــى جحامــل املػــزتع باجــزد تونيــؼ هــذه تتكانيــر ت 

ا  اضتكطــز قهــو غلــا جالــر يتبــإ اــد تتكانيــر ت ــد غلــا ضــبيل تضــت ناص مــا مػوــا هــذه اجمالــر   لــم  ضــتهؼ قهــم 

 1ابلر لتؿير مػناها11 هل يهؿة باضت ناص امها ن

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

مــــــن  %12قهــــــو مطــــــألر  امــــــل املػــــــزتع يٌــــــو  هنــــــاى ان ــــــراال ا ياٌــــــن للمايــــــؼ  اــــــل املػــــــزتعا  ــــــي  عػهــــــى 

املطــاهاات ابــة ا  تٌــو  هنــاى مناقطــر تنــة ا ينجــش املػــزتع بــنكظ الــثان املــذيور ضــلكا نــة يٌــو   نــل لــذلَ تهــة  

ًـــامال ا قللاناقطـــر دتر اـــد  يتطـــبيو لبةايـــر يغـــؿاُ  12% لينظـــز بػـــةها اـــد اجحاجيـــات ئج ياٌـــن غـــة  اضـــتػااُ املبلــــ 

ًا  مثــاُ  ــي  نــتٍلم غــن  022مليــو  اأــا  .0.انهــاؽ مبلـــ املػــزتع مــن  اقــو الػــز مليــو  اــد هــذه اجحالــر يبهــى قهــو تو

اقهـر غلـا املػـزتع  ثـم يػهـى ضياضر املةينر قهذا نزال اخز ئج  عػهى املبالـ للمااغر  ي املر للاػزتع تتهة  لها  مو

التطــبيو هــذا مــن جهــر  ا ادري هــل تاــإ تجابــر غلــا ضــإالَ ضــية غــٌير  مــن جهــر  خــز   ملــاجا غزقــنا اتكانيــر111 

الطــادالا املطتػــارت  اجح رمــو  ان ر ــوا تأجيــل تتكانيــر111 تاجملــظ ضــية نــزاره1 لٌــن ن ــن ياو كــو  نانــا بػزقــها 

سيـز الةاخليـر تلـم نزؾـر ب طـارالا املبـالـ11 ملـاجا  لٌوننـا ن ـن املطـتكيةت  مـن املػـزتع تدجا اننا توؾلنا بٌتاب الطـية ت 

لـــم نؿـــادم غلـــا تتكانيـــر  قهـــذا يػوـــ  اننـــا ا مهـــتم للاػـــزتعا ياـــا    هنـــاى تنـــإ م ـــةد للاؿـــادنر  1تهـــذه تتكانيـــر 

لـةترالا الثالثـر ماـا جػـل جـةُت يغاـاُ مٌتظـا ًانإ ضتهزال اد الةترالا يتأـا ت الثانيـر لٌـن ارتأيانـا اأـا نز هـا اـد هـذه ا

باجاوغـــر مـــن تتكانيـــات ال ـــ   ابـــة مـــن نز هـــا ت مـــن بينهـــا  بـــاب تاد بنونـــر 1قلاـــاجا ان ر نـــا املؿـــادنر ئج  غلـــا هـــذه 

تلـم تنجـش يـتم ت ويلهـا اأـا ضـنر  .020تتكانير 11  لن يةها نـوالا ياـا    نـزا الا املو ـل لالتكانيـات ال ـ  مـزت غلالهـا ضـنر

مليو  درهم  قالهـا مػـاريؼ  ٌاـإ  12هناى مبلـ اد املي انير  تؿل ئأا  0200تبالتاأد خالُ ضنر  0203ت 0204ت 0200

 مليو  درهم  0تتم  داؤها تبهي قاةل ياػزتع الهزنات للطية الػالأد ب 

ٍالير املي انيـــر ــا  ت ايـــشاُ تغتاـــاد يهـــزتف ت نظـــزا  غـــ ٍـ ان ـــرال اجملـــظ   الػالأـــد  الـــةي  ٌـــم ت دقـــؼ ثانـــ  بأ 

ًا  ت ان ـــراال  دترالا لتـــتم الت ـــويالت ت جلـــَ ليٌـــو   اقـــو الػـــز غـــوف ا  يـــتم رهـــن تغتاـــادات مـــن ت  نـــةغها اأـــا ا  يو

ٍاُ 1  الطهل امله رال متاال ت ل ظ قي  اي اغ

 :غالير التؿويإ
زتع مػـــــــ الةراضـــــــر تاملؿـــــــادنر غلـــــــاب بػـــــــة جلـــــــَ غـــــــزف الطـــــــية الناةـــــــر يُت للـــــــزة ظ مهـــــــزر النههـــــــر املتػلهـــــــر

اتكانيرغـــزاير متػلهـــر بانجـــاس مػـــزتع  اايـــر يـــد  تاد بونونـــر مـــن  خهـــار قيكـــانات الـــواد الـــواغز  بـــانليم تارتدانـــإ 

 للتؿويإ قتاتاملؿادم باجااع الطادالا  غكا  اجملظ اجحاقزين1
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .020/.. ػذد

ِششٚع ارفبل١خششاوخ ِزؼٍمخ ثبٔغبص  اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ

ششٚع ؽّب٠خ ؽٟ أٚالد ثٛٔٛٔخ ِٓ أخطبس ف١ؼبٔبد اٌٛاد ِ

 .اٌٛاػش  ثبل١ٍُ ربسٚدأذ

الكزيـةالا تخالُ اجملطـر الػلنيـر  ا  .020نون رتضتيناةير اجملظ اجمااملد ملةينر تارتدانإ اجمتاؼ بالةترالا  ئ 

 020.1 نون ر 20املنػهةالا بتاري  

املتػلــــــو باجمااغــــــاتا تبػــــــة دراضــــــر اجملــــــظ للنههــــــر  4..-3.رنــــــم  تتهبيهــــــا ملهتكــــــيات الهــــــانو  التنظيمــــــ 

مػـزتع اتكانيرغـزاير متػلهــر بانجـاس مػـزتع  اايـر يــد  تاد بونونـر مـن  خهــار  الةراضـر تاملؿـادنر غلــاب املتػلهـر

غاليـر التؿـويإ   ضـكزتتبػـة اللمـو  اأـا غاليـر التؿـويإ الػلوـ ا  يـط  1قيكانات الواد الواغز  بانليم تارتدانـإ

 د:غلا ما يل

  غكوا .0 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد. 

  ؾوتا1 .0 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا .0 11111111111111111111111111111111111:املو

 اسماء لقجدر ديمينة فري دمحم الحاتمي أمهرسي دمحم

 زهرة دنبي الزهراء رحمهن  رشيد وحيد اسماعيل الحريري 
 حامد جهدي فاطمة الزهراء خمهفي شكيب اريج فاتحة مهفق

  دمحم احدان سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت

  فضمة ازوران نزهة ايت حبان رشيد فنان
  كنزة عزمي ابراهيم المدالوي  هذام امزراو

  اقكي  يغكا غةد  1ا   ة: الز

  ا   ة1:   املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد 

  يقرر ما يمي:
بالةراضــــر  باجاـــاع  غكــــاة  اجحاقـــزين غلـــا مهـــزر النههـــر املتػلهـــرؾـــادم اجملـــظ اجماـــاملد ملةينـــر تارتدانـــإ 

اغز  تاملؿــــادنر غلــــا اتكانيرغــــزاير متػلهــــر بانجــــاس مػــــزتع  اايــــر يــــد  تاد بونونــــر مــــن  خهــــار قيكــــانات الــــواد الــــو 

 ياا يلد: بانليم تارتدانإ
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 المملكة المغربية

 اتفالية

 2021. مرلم....../ت/ ط

 

 ت الواد الواعرفيضانا بمدينة تارودانت من أخطار ونونةبحي أوالد  حماية متعلمة بإنجاز مشروع

 مكافحة صندوق" من طرف الممولة ،0202 سنةلطلب المشاريع  إطار في الممدم ،تارودانت بإلليم

 "الطبيعية الكوارث ثارآ

 (0202م/ ط.…رقم  (

حماية حي أوالد بونونة بمدينة تارودانت من أخطار فيضانات الواد  متعلمة بإنجاز مشروعاتفالية 

 بإلليم تارودانت الواعر

**** 

 :بين االتفالية هذه إبرام تم

 ؛ الداخلية وزارة  -

 ؛وإصالح اإلدارة  والمالية االلتصاد وزارة  -

 "اإلدارة" باسم يلي فيما اميهإل يشار

 و                                                            

 عّبػخ ربسٚدأذ ؛ 

 "المشروع حامل" باسم يلي فيما إليه يشار

 ُ؛  ربسٚدأذ ال١ٍ 

 ؛ ِبعخعٛط  عٙخ 
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 ؛ ِبعخاٌؾٛع اٌّبئٟ ٌغٛط  ٚوبٌخ 

 "المشروع شركاء" باسم يلي فيما إليهم يشار

                                   

 ."األطراف" باسم ا  عجمي إليهم يشار

 ولد تم مبدئيا عرض ما يلي: 

 

ةـــئـــــتوط  

ٍاملــر للونايــر مــن آثــار  اي ــر مــن غهــة مــن الــشمنا غــزغإ الطــلهات الػاوميــر اــد رضــم اضــ راتيجير غــاملر تمت

هـــاا تجلـــَ مـــن  جـــل خلـــو التـــآسر الـــالس ا تت طـــي  تاطـــيو الٌـــوارث الهبيػيـــرا لتـــةبيرها تاجحـــة مـــن اج ـــانز امل رتبـــر غن

اــــد هــــذا اجمــــاُا تجمػــــل ال ــــراب الــــونو  غلــــا اضــــتػةاد ملواجهــــر اج ــــانز املتػلهــــر بــــالٌوارث  اجمهــــودات املتظــــاقزالا

 .الهبيػير

ٍاق ر آثار الٌوارث الهبيػير  مـز ا تآلا 2009باوجر نانو  املاليـر لطـنر  »   ‹‹ FLCNتغلي ا تم ئنػا  ؾنةتم م

 .بالؿزف ب  الطية تسيز الةاخليرا لي ؿـ مي انير للوناير من الٌوارث الهبيػير تدؾالال آثارها

تباـــإ تسارالا الةاخليــرا بـــةغم مــن البنـــَ الــةتأدا مهاربـــر جةيــةالا تهـــو  غلــا ضياضـــر تناةيــر مـــن  2014تاــد غــتن ر 

ٍارثر ال   عػت ر مٍلكر للؿاير م انز الٌوارث الهبيػير بةا من ضياضر رد الكػل املباير غلا اؾالال آثار   .ما بػة ال

ـا مـن اغتاـاد مهاربـر مبتٌـزالا ل رمجـر هـذا الؿـنةتما مـن  جـل ت هيـو الػـكاقير تالنجاغـرا  تنة مٌـن جلـَ  يك 

 غــــن اضــــت ةا  نلبــــات املػــــاريؼ بنــــا   غلــــا مجاوغــــر مــــن الػــــزتم اجحــــةدالا باوجــــر دق ــــر الــــت االتا تتزضــــي  
 

قكــــال

ٍامر مإضطاتير مالةارا تجل  .َ غ ر ا ةاث جمنر الهيادالاا تجمنر تننير انتها  املػاريؼ تيتابر للؿنةتم املذيور  

بتــاري   020ا باوجــر ماػــور تسيــز الةاخليــر رنــم .020تاــد هــذا الطــياما تــم ئنــالم غاليــر نلــر املػــاريؼ لطــنر 

 :1 لهذه الؿايرا تم يخذ بػي  تغتبار0202 يتوبز  .0

ا ت الـــذي يهلـــر باوجبـــ  مـــني تاويـــل مػـــ رى لتنكيـــذ املػـــزتع املهـــة  مـــن ملػـــزتعا الهلـــر املهـــة  مـــن نـــزف  امـــل -

 نزق ؛

ا بت ةية الهاةار الزة طير للاػـاريؼ املنتهـاالا مـن  جـل مـني  .020يوليوس  0.نزار جمنر نيادالا الؿنةتما املنػهةالا اد  -

 .تيذا اة ر تنتظار .020لطنر  التاويل املػ رى من نزف الؿنةتم 

غلــا تونيــؼ هــذه تتكانيــر املتػلهــر بانجــاس مػــزتع  اايــر يــد  تاد بونونــر باةينــر تارتدانــإ مــن  اتكــو ينــزاف

  خهار قيكانات الواد الواغز بانليم تارتدانإ1

 :يتٌو  إلانار الهانوني تالتػانةي الذي ينظم الػالنر بي  ينزاف من جايؼ النؿوؽ الواردالا  دناه
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  اقــــو لـــــ 341.جاــــاد  يتأــــا  3اــــد  الؿــــادر  1.3120.الظهيــــر الػــــزيل رنــــم  ا الهاضــــا  0223مــــارص  21هـــــ ا املو

 باثابر ميثام تنو  للب ار تالتناير املطتةامر1  0100.بتنكيذ الهانو  إلانار رنم 

  اقـــو لــــ 341.جاـــاد  يتأـــا  0الؿـــادر اـــد  01.1132املزضـــو  رنـــم  ا الهاضـــا  بت ةيـــة 02.1ق رايـــز  02هــــ ا املو

 شها تالػااات تيناليم املٌونر لها1 اجمهات تعطايتها تمزاي

  اقــــو لـــــ 341.رمكــــا   02الؿـــادر اــــد  1.11.4.الظهيـــر الػــــزيل رنــــم  ا املتػلــــو بتنكيــــذ 02.1يوليـــوس  0هــــ ا املو

 املتػلو باجمهات1  1.3...الهانو  التنظيم  رنم 

  اقــــو لـــــ 341.رمكــــا   02الؿـــادر اــــد  1.11.3.الظهيـــر الػــــزيل رنــــم  ا املتػلــــو بتنكيــــذ 02.1يوليـــوس  0هــــ ا املو

 املتػلو بالػااات تيناليم1  01.3..الهانو  التنظيم  رنم 

  اقــــو لـــــ 341.رمكــــا   02الؿــــادر اــــد  1.11.1.الظهيــــر الػــــزيل رنــــم  ا املتػلــــو بتنكيــــذ 02.1يوليــــوس  0هـــــا املو

 املتػلو باجمااغات1 41.3..الهانو  التنظيم  رنم 

  اقـــو لــــ  340.جي الهػـــةالا  1اري  الؿـــادر بتـــ 4..1.11.الظهيـــر الػـــزيل رنـــم  ا بتنكيـــذ 02.1ؾػـــإ  2.هــــا املو

 املتػلو باملا 1 411.1الهانو  رنم 

  اقـــــو لــــــ 303.ربيــــؼ يُت  2.الؿـــــادر بتـــــاري   124110.الظهيــــر الػـــــزيل رنـــــم  ا الهاضـــــا  0224مـــــاي  0.هــــــا املو

 املتػلو ب ااير تاضتؿالال الب ار1  124..بتنكيذ الهانو  رنم 

  اقــو لـــ .30.غــػبا   0.الؿــادر اــد  012213.2املزضــو  رنــم ًالــر اجحــوف 0222نــون ر  3.هـــ ا املو  ا املتػلــو بو

 1.هــ  342.مـن م ـز   0.الؿـادر اـد  012.11.2املاتي لطوص ماضر ت درغرا ياا تم عؿييره تتتايا  باملزضو   رنم 

  (02.11ضبتا ر  .0هـ   340.من جي اج مر  0.الؿادر اد  01.11413 ( تاملزضو  رنم 0220ينايز 

  اقــو لـــ 342.مــن ؾــكز  00الؿــادر اــد  120120.الظهيــر الػــزيل رنــم  ا بتنكيــذ الهــانو  0220ق رايــز  ..هـــا املو

 املتػلو بالتنظيم املاأد للمااغات اجحلير تمجاوغالها1 .3112رنم 

  للا اضـبر الػاوميـر   ( بطـن نظـا 02.0نـوقا ر  04هــ   340.ربيـؼ يُت  3الؿـادر اـد  .01.0131املزضو  رنـم

 للمااغات تمإضطات التػات  بي  اجمااغات1

  ًالــر اجحــوف املــاتي لطــوص ماضــر لت ةيــة ماػــآت  اايــر يــد  تاد بونونــر الةراضــات التهنيــر ال ــ  نامــإ  هــا ت

 من  خهار قيكانات الواد الواغز1

 1 11111111111111 تالهاضـــا  باملؿــــادنر املهـــزر املت ـــذ خــــالُ دترالا 111111111111111 جملـــظ جهــــر ضـــوص ماضــــر املنػهـــةالا اــــد

 غلا هذه تتكانير1

  املهــزر املت ــذ خــالُ دترالا 111111111111111 جملــظ ئنلــيم تارتدانــإ املنػهــةالا اــد 111111111111111 تالهاضــا  باملؿــادنر غلــا

 هذه تتكانير1

  ُ020نــــون ر  20بتــــاري   خــــالُ اجملطــــر الكزيــــةالا املنػهــــةالا  .020تضــــتيناةير نــــون ر ةترالا الــــاملهــــزر املت ــــذ خــــال. 

 تالهاضا  باملؿادنر غلا هذه تتكانير1



   0202االستثنائية نونبر محضر الدورة 

 

 

101 

  ؛.020الةليل الػالد لل رنام  املنةم   دارالا م انز الٌوارث الهبيػير تالهةرالا غلا املواجهر  إلاؾةار) 

 ؛) بالاطبر للاػاريؼ الهيٍلير (دليل تهييم آلاثار البي ير تتجتااغير للاػاريؼ 

 1  .020لر املػاريؼ لطنر دق ر الت االت اج اؽ به 

  ل  ا  املواننتدليل 

 ا يتجش ا ينهبو غلا مجاوع الػالنات ال   تزبو م تلل ينزاف املػنير
 
 .يػٍل هذا إلانار الهانوني يال

 :لذلَ تم تتكام غلا ما يلد

  موقوع تتكانير.املادالا : 

ٍــا  ئنجــاس تتاويــل املػــزتع املتػلــو ب اايــر يــد  تاد بونونــر  يتػلــو موقــوع هاتــ  تتكانيــر بت ةيــة غــزتم ت  

باةينـــر تارتدانـــإ مـــن  خهـــار قيكـــانات الـــواد الـــواغز بجااغـــر تارتدانـــإ ئنلـــيم تارتدانـــإا املػـــار ئليـــ  قياـــا يلـــد باضـــم 

 ." املػزتع

  نبيػر تم تو  املػزتع0املادالا : 

 .املػزتع غبارالا غن مػزتع هيٌلد

 يتٌو  املػزتع من:

 زتع1 غؿاُ لهيار  رقير املػ 

 1) غؿاُ بنا   اجش بواضهر مٌػبات مجوقر من اج زضانر املطلحر  مالو الا باواد الزد  

 1غؿاُ تةغيم ناغةالا اجحاجش املذيور بال  ور  

 1غؿاُ تقؼ  ناب ر تؿزيل املياه  

 1غؿاُ جلر تتقؼ تزبر ؾاجحر للؿزص  

  تؾا ر املػزتع املكوف : ؾا ر املػزتع4املادالا 

ف  امــل املػــزتع تيطـما ؾــا ر املػــزتعا تيهـو  هــذا يخيــر بااغـؿاُ املػــار ئلالهــا اــد تـتم ئدارالا املػــزتع مــن نـز 

 . غاله املتػلهر بهبيػر تم تو  املػزتع 0املادالا 

اــــد  الــــر جمــــو  ؾــــا ر املػــــزتع ئأــــا تكــــويل انجــــاس املػــــزتعا يجــــر غليــــ  غهــــة اتكانيــــر مــــؼ ؾــــا ر املػــــزتع 

تتكانيـــر ئأـــا يتابـــر ؾـــنةتم م اربـــر آثـــار الٌـــوارث الهبيػيـــر  املكـــوفا تدخبـــار جايـــؼ ينـــزاف مـــؼ ئرضـــاُ نضـــ ر مـــن

ًا  املػنيي 1  بوسارالا الةاخلير تبا د الػز

  مةالا ئنجاس املػزتع تبزمجر الػاليات3املادالا : 

( غــهزاا ابتــةا  مــن تــاري  تونيــؼ هــذه يخيــرالا1 41تت ــةد مــةالا ئنجــاس املػــزتع موقــوع تتكانيــر اــد ضــتر تثالثــي   

ل املػــــــزتع بالبــــــة  قــــــور التونيــــــؼا اــــــد مطــــــانز تضتػــــــارالا تدبــــــزا  ؾــــــكهات يغــــــؿاُا التوريــــــةات  ت تغليــــــ  يل ــــــ    امــــــ

 .الةراضات
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  تٍلكر املػزتع تال رييبر املالير1املادالا : 

تهــــــــــةر التٍلكــــــــــر إلاجااليــــــــــر للاػــــــــــزتع بـــــــــــثاانير ماليــــــــــي  تمــــــــــاةتي  تثاــــــــــاني   لــــــــــل تضــــــــــتااةر تثاانيــــــــــر تعطــــــــــػي  

ــــال8.280.698,00  ٍـ يل الةراضـــــاتا يغـــــؿاُ تيـــــذا يغاـــــاُ ؾيـــــر املتونػـــــرا اـــــد  الـــــر تجـــــاتس التٍلكـــــر ( درهـــــم1 تتكـــــم ت

   املهةرالاا قا  الٍلكر تقاقير ض ت الها  امل املػزتع دت  املهالبر بالزقؼ من مطاهار الؿنةتم1

 :ض تم تاويل املػزتع تقو املطاهاات املالير ج تلل ينزافا  طر اجمةتلر التالير

 

  ييكيات ؾزف املطاهار1املادالا : 

٪  12لكاةـةالا  امـل املػـزتع باجـزد تونيـؼ هـذه تتكانيـرا قياـا يـتم مـني  الؿـنةتم  ٪ مـن مطـاهار 12يـتم مـني 

حـةدالا اـد املـادالا املتبهير جحامل املػزتع تبػا ا تياجات هذا يخير1 تتجةر إلاغارالا ئأا  ن  يتم ئدراا ال رمجر الشمنير اج

  غالها غلا ضبيل تضت ناص1 1

ًا  املػزتع بةقؼ مطاهاتهم اد املػزتع  طر اجمةتلر الشمنير اجحةدالا اد املادالا    غاله1 1يل    غز

ـــي جحامـــل املػــــزتع تدجا انتطـــاا يمــــز  ٍـ يـــتم دقــــؼ مجاـــوع املطــــاهاات املاليـــر املتػلهــــر باملػـــزتع اــــد اجحطـــاب البن

تلهـــــذا الؿـــــزفا يجـــــر    يزضـــــل  امـــــل املػـــــزتع رنـــــم هـــــذا اجحطـــــابا بزضـــــالر خهيـــــر ئأـــــا ؾـــــا ر املػـــــزتع املكـــــوف1 

 .اجمهات املطاهار

  التاويل من نزف الؿنةتم 0املادالا : 

ا للمةتلـر 
 
يل    ؾنةتم م اربر آثار الٌوارث الهبيػيرا بةقؼ  ؿت  اد تاويل املػزتع موقوع تتكانيرا تقه

 . غاله 1الشمنير اجحةدالا اد املادالا 

 .انؼ غلا  امل املػزتع اضت ةا   ؿر الؿنةتم اؾزاف  خز  ؾير تلَ اجحةدالا  نجاس املػزتع املػو ي

  اجمةُت الشمو  التونعد  نجاساملػزتع.املادالا : 

 جةُت إلانجاس املتونؼ:

 الػالير  جل بةاير الػالير انهالنا من تونيؼ تتكانير

 الطنر

2024 

 الطنر

2020 

 الطنر

202. 

املطاهار تجاالير 

 باملليو  درهم
 ينزاف

22.0. 22.01 22.01 023. 
تسارالا الةاخلير  ؾنةتم م اربر آثار الٌوارث 

 الهبيػير(

 جااغر تارتدانإ 020.3 .2204 .2204 .2204

 ئنليم تارتدانإ 2042. 22134 22134 22133

 جهر ضوص ماضر 2111. 22110 22110 22110

 اجماوع 20.2. 02010 02010 02010
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 ؿاُإلاغال  غن ؾكهر يغ غلا يي ر ثالثر  غهز

 بةاير يغؿاُ غلا يي ر ضتر  غهز

 مهاير مجاوع يغؿاُ غلا يي ر ضتر تثالثو  غهزا

يــتم ئدراا هـــذا اجمــةُت غلـــا ضــبيل تضـــت ناصا لٌـــن اــد  الـــر لــم يهـــم  امـــل املػــزتع بـــأي ئجــزا ات لبـــة  ئنجـــاس 

تكظ ب ـــــو ئلؿـــــا  تل ـــــ ا  املـــــاأد  غـــــهز مـــــن تونيـــــؼ هـــــذه تتكانيـــــر قـــــا  تسارالا الةاخليـــــر ت ـــــ 1هـــــذا املػـــــزتع اـــــد ؾكـــــو  

 للؿنةتم1 تاد هذه اجحالر يتم تبليـ  امل املػزتع تبا د ينزاف املػنير1  

 : ال  امات  امل املػزتع 0املادالا   

 غــاله املتػلهــر با تــو  املػــزتعا تتتبــؼ تتهيــيم  0يل ــ    امــل املػــزتع بــادارالا  غاــاُ املػــزتع املةرجــر اــد املــادالا 

 ياا يت ذ جايؼ التةابير الالسمر لكاا  التنكيذ الطليم لهذه تتكانير1 املػزتع بأيال 1

 تلهذا الؿزفا قهو مطإتُ غن:

 اجحزؽ غلا ئمها  الةراضات؛ 

 ا لألنظار تالنؿوؽ اجماري  ها الػال؛
 
 إلاغال  غن تضتػارات تدبزا  الؿكهات تقه

  ـــــا للاػـــــايير تينظاـــــر تالنؿـــــوؽ اجحـــــزؽ غلـــــا إلادارالا التهنيـــــر للاػـــــزتعا تجودتـــــ  تعطـــــلم يغـــــؿاُ ت
 
قه

 اجماري  ها الػال؛

  اجحـــــــزؽ غلــــــــا ات ــــــــاج التــــــــةابير الالسمـــــــر لتــــــــوقير الٌكــــــــا ات املناضــــــــبر لتطـــــــيير اجمــــــــاات التهنيــــــــر تالبي يــــــــر

 ؛تتجتااغير تاجحاضباتير املزتبهر باملػزتع

 ٍاليل من  جل ئمها  يغؿاُ خالُ املةالا ا  جحةدالا؛ا  را   جل ئنجاس املػزتع تقبو الت

  ــا للػــزتم البي يــر تتجتااغيـرا تخاؾــر تلــَ اجحــةدالا اـد دليــل تهيــيم آلاثــار
 
التأيـة مــن تنكيــذ املػـزتع تقه

 البي ير تتجتااغير للاػاريؼ؛

 اجحزؽ غلا تتبؼ تتهييم املػزتع؛ 

  غاله؛ 1ا  را  تل  امات املالير تقها للمةُت اجحةد اد املادالا  

 ر اــــد ئنجــــاس يغــــؿاُ املزتبهــــر باملػــــزتع  ت الكــــاةل املتبهــــي بػــــة اضــــتٌااُ ارجــــاع يمــــواُ ؾيــــر املطــــت ةم

ًــل  طــر نطـــبر مطــاهات  اـــد  جايــؼ الػاليــات املةرجـــر اــد ئنـــار املػــزتع املػوــ ا للاطـــاهاي  اــد التاويـــل 

ا ابتةا  من تاري  التونل النهاتي للاػزتع  ت تاري  قضخ تتكانير  . جل ا يتػة  عطػي  يوم 

الـرا يهـو  ًـل مطـاهم بـابالؽ  امـل املػـزتع خهيـا بـزنم اجحطـاب الـذي ضـ تم قيـ  دقـؼ املبـالـ اد هـذه اجح 

 .املط رجػر

 :ئغةاد تدرضاُ الوثاةو اجحةدالا  دناه ئأا يتابر الؿنةتما ت إ ئغزاف اللمنر إلانلياير للتتبؼ 

  ن ًـل ضـنر؛ ديطـا ر مـ .4يونيـو ت 42تهزيز نؿل ضنوي غـن تهـة  تنكيـذ  غـؿاُ املػـزتعا م ؿـور اـد

 ينايز من الطنر املوالير؛ 1.يوليو من نكظ الطنر ت 1.تيزضل غلا التواأد نبل 
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  ديطــا ر مــن  .4بيــا  مــاأد ضــنوي: غــن تهــة  م تلــل الػاليــات املاليــر املتػلهــر باملػــزتعا م ؿــور اــد

 ينايز من الطنر املوالير؛ 1.ًل ضنرا تيزضل نبل

 غـــن تهزيـــز تهييمـــ ا يتػلـــو بهبيػـــر  تل ـــ ا  املـــوانن   تهزيـــز منتؿـــل مـــةالا ئنجـــاس املػـــزتع: تهـــو غبـــارالا

تغن ا  را  اجموانر البي يـر تتجتااغيـر للاػـزتع1 يجـر ئرضـاُ هـذا التهزيـز ئأـا يتابـر ؾـنةتم م اربـر آثـار 

ا بػة انهكا  نؿل مةالا ئنجاس املػزتع1 1. ػة الٌوارث الهبيػير اد  جل ا يت  يوم 

 اسات تيؿــل الوقــؼ املــاأد1 يجــر ئغــةاد هــذا التهزيــز تدرضــال  ئأــا إلانجــ تهزيــز انتهــا  املػــزتع: يل ـــ

ا من ايتااُ املػزتع1 1.يتابر ؾنةتم م اربر آثار الٌوارث الهبيػير اد ؾكو    يوم 

 :يل ــــ مجاـــوع الػاليـــات املاليـــر  التهزيـــز اج ـــاؽ بالوقـــػير النهاةيـــر املاليـــر تاجحاضـــبير للاػـــزتع

الهــا املبــالـ املــزاد ئرجاغهــا لٍــل غــزيَ  طــر نطــبر مطــاهات 1 تيــتم تاجحاضــبير النهاةيــر للاػــزتع باــا ق

 يوما من تاري  التؿكير املالير تاجحاضبير النهاةير للاػزتع1 1.ئرضال  داخل  جل 

  الهيا  بأغااُ الؿيانر الةترير للااػآت املنجشالا اد ئنار هذا املػزتع من  جل قـاا  اضـتةامتها تضـيرها

 الػادي1

زتع مـن موايبـر يتابـر الؿـنةتم م اربـر  ثـار الٌـوارث الهبيػيـر اـد ئنـار ترغـات تٌويايـر اـد يطتكية  امل املػـ

 اجماات التهنير تالبي ير تتجتااغير تاملالير1

  ًا 2.املادالا  : ال  امات الػز

ًــل مــن ئنلــيم تارتدانــإ تجهــر ضــوص ماضــر بتــأمي   ؿــتهاا التاويليــر تقهــا للمةتلــر اجحــةدالا اــد املــادالا   1يل ــ   

  غاله1

ًالـــــر اجحـــــوف املـــــاتي لطـــــوص ماضـــــر باملوايبـــــر التهنيـــــر  نجـــــاس يغـــــؿاُ ابتـــــةا  مـــــن ئغـــــةاد تثـــــاةو نلـــــر  تل ـــــ   ت

الػــــــزتف  دق ــــــر الػــــــزتم اج اؾــــــرا نظـــــــا  تضتػــــــارالاا111( ئأــــــا ؾايــــــر التطـــــــلم النهــــــاتي لألغــــــؿاُا تت ؿــــــيـ جايـــــــؼ 

ٍانيـــات البػـــزير تالتهنيـــر الالسمـــر لهـــذا الؿـــزف ًلاـــا نلـــر منهـــا   امـــل املػـــزتع جلـــَا تلهـــذه الؿايـــرا تل ـــ   بؿـــكر إلام

انبـــر  خاؾـــر بتٍليـــل   ـــة  نزهـــا التهنيـــر املإهلـــر ال ـــ  راياـــإ خ ـــرالا اـــد تتبـــؼ يغـــؿاُ املااثلـــر بالهيـــا   ضـــبوغيا باز

 جودالا يغؿاُ باػير   ة  نز جااغر تارتدانإ1

ًا  بتػيي  ماثلي  غنهم:  يل    جايؼ الػز

 جمنر نلر الػزتف املتػلهر بؿكهر يغؿاُ موقوع هذه تتكانير1 للحكور بؿكر اضتػارير اد  غؿاُ -.

  دناه1 ..جحكور  غؿاُ اللمنر املػار ئلالها اد املادالا  -0

  اللمنر إلانلياير للتتبؼ ..املادالا : 

تــتم موايبــر تتتبــؼ املػــزتع اــد جايــؼ مزا لــ ا مــن نبــل جمنــر ئنليايــر للتتبــؼا اجحةثــر لهــذا الؿــزفا ي ــر ص هــذه 

امـل إلانلـيم  ت مـن ياثلـ 1 تتــألل هـذه اللمنـر مـن املاثلـي  اجحليــي  للههاغـات  نـزاف هـذه تتكانيـر تماثــل اللمنـر غ



   0202االستثنائية نونبر محضر الدورة 

 

 

105 

غـــن مؿـــلحر تـــةبير اج ـــانز الهبيػيـــر غلـــا مطـــتو  الػاالـــر  ت إلانلـــيم املػوـــ 1 تجتاـــؼ اللمنـــر بـــةغوالا مـــن رة طـــها ًلاـــا 

 دغإ الكزترالا جل1َ

 املطاهار اد  غؿالها1 ياٌن    تكم هذه اللمنر  ي ش ـ آخز ياٌن

 تنام باللمنر إلانلياير للتتبؼا املها  التالير:

 تاطيو تتتبؼ تنكيذ يغااُ املشمؼ ئنجاسها باوجر هذه تتكانير؛ 

 اجحزؽ غلا ا  را  ال  امات  امل املػزتع؛ 

ج تؿـر بالٌتابـر يهو   امل املػـزتع باهـا  يتابـر اللمنـر إلانليايـر للتتبـؼا تغنـة تنتكـا  مـن نبـل املؿـاجح ا

 . ت الػاالر الػامر لإلنليم

  جمنر الهيادالا تيتابر ؾنةتم م اربر آثار الٌوارث الهبيػير0.املادالا : 

ٍامــرا املتاثلــر اــد جمنــر الهيــادالا تيتابــر الؿــنةتما تنكيــذ تتاطــيو تتتبــؼ بــزام  التــةبير املنــةم   تــإمن  جهــشالا اجح

 ج انز الٌوارث الهبيػير تالهةرالا غلا املواجهر1

  تتٍلل جمنر الهيادالا باملها  التالير:

 اجحزؽ غلا تتبؼ تتهييم نتاة  املػزتع املػو   هذه تتكانير؛ 

 تأمي  ؾزف مطاهاات الؿنةتم تتتبؼ تهة  ينػهر املاولر بةغم من يتابر الؿنةتم؛ 

 1 الةراضر تاملؿادنر غلا نحر تهاريز التةنيو تتهييم املػزتع املػو 

  اربر آثار الٌوارث الهبيػير باملها  التالير:تتٍلل يتابر ؾنةتم م

 متابػر تنكيذ هذه تتكانير؛ 

 1التتبؼ الػا  للاػزتع 

  انبر اج ارجير4.املادالا  : املز

انبــــر تهنيــــر  ت ئداريــــر  ت  يل ــــ    امــــل املػــــزتع  ت ئجا انتطــــاا يمــــز ؾــــا ر املػــــزتع املكــــوف باج كــــوع لٍــــل مز

ٍا  يغؿاُا باا اد جلَ مؿاجح اجحاضبر التابػر ل 1ماليرا تجزيها ًل جهر مػينر من نزف إلا   دارالاا ملطتنةات تمل

يل ـــ    امـــل املػـــزتع  ت ئجا انتطـــاا يمـــز ؾـــا ر املػـــزتع املكـــوف بتهـــةيم ًـــل الوثـــاةو تاملطـــتنةات ال ـــ  تثبـــإ 

انبر1  مػزتغير ؾزف النكهات اجهشالا املز

  التػةيل3.املادالا : 

 تقؼ اتكام عػةيلد لها1يطكز ًل عػةيل لهذه تتكانير ئأا 

  غزتم الكضخ1.املادالا : 

يتكو ينزاف غلـا  نـ  اـد  الـر تنـوع   ـة يضـباب املـذيورالا  دنـاها ت ـتكظ تسارالا الةاخليـر بـاجحو اـد قضـخ هـذه 

 تتكانير:

   غاله؛ 0ت .غة  امتثاُ  امل املػزتع لالل  امات املنؿوؽ غلالها اد املادتي  
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 غاله؛ 0حةد اد املادالا غة  ا  را  مكاو  املػزتع اج  

  تةنيو املػزتع1.املادالا : 

غنـــة تنتهــــا  مــــن املػــــزتع موقـــوع هــــذه تتكانيــــرا  ت  ثنــــا  تنكيــــذها ياٌـــن لــــوسارالا الةاخليــــر    تهــــو  بػاليــــات 

 التةنيو التهو  تاملاأد تتةنيو يدا 1

  عطوير الن اغات0.املادالا : 

 جمنر الهيادالا لل رنام 1يػزف ًل نشاع ياػأ غن تنكيذ هذه تتكانير غلا 

  ؾال ير هذه تتكانير..املادالا : 

تٌــــو  هــــذه تتكانيــــر مهاةيــــر تضــــارير املكػــــُو تنابلــــر التنكيــــذ باجــــزد التونيــــؼ غلالهــــا مــــن نبــــل جايــــؼ ينــــزاف  

 املػنير1

 ( لٍل نزف من ينزاف املونػر1.( نضخ  ؾليرا نض ر  ؾلير  20 زر اد ضبؼ  

 

زتع  ااير يد  تاد بونونر باةينر تارتدانإ من  خهار قيكانات الواد اتكانير متػلهر بانجاس مػ

 الواغز بانليم تارتدانإ

 

 وي ر الداخليت

 الرباط، دة ...............

 وإصالح إلادارة وي ر  قخصاد واملاليت

 عامل إقليم جاروداهت الرباط، دة ..................

 جاروداهت، دة ....................

 س مجلس جهت سوس ماسترئي

 رئيس مجلس إقليم جاروداهت   ادًر، دة ................................

 جاروداهت، دة ...........................

 رئيس مجلس جماعت جاروداهت

 مدًر و الت اةحوض املائي لسوس ماست جاروداهت، دة ...........................

 ..............................  ادًر، دة .............
 

 توقيع كاتب المجلس               توقيع النائب األول للرئيس           

 رشيد فنان                                            دمحم أمهرسي                    
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 :اٌزبعؼخإٌمطخ 
ٓ عّبػخ ـرفبل١خ ششاوخ ث١رؼذ٠ً اػٍٝ اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ 

ربسٚدأذ ِٚغٍظ ال١ٍُ ربسٚدأذ ٚاٌّذ٠ش٠خ اإلل١ّ١ٍخ ٌٛصاسح 

 اٌظؾخ ثزبسٚدأذ ِٓ اعً الزٕبء رٍم١ؼ داء اٌغؼش

تكانيــر غــزاير بــي     هــذه النههــر تتػلــو  بتػــةيل ا النههــر  غــار الطــية الناةــر يُت للــزة ظ اــد مطــتهل هــذه 

ظ ئنلـــيم تارتدانـــإ تاملةيزيـــر إلانليايـــر لـــوسارالا ال ـــحر بتارتدانـــإ مـــن اجـــل انتنـــا  تلهـــيي دا  جااغـــر تارتدانـــإ تمجلـــ

درهــم  22ا221222.درهــم ليؿــبي املبلـــ  22ا121222ت جلــَ باقــاقر مبلـــ  ت يتػلــو يمــز بتػــةيل املــادالا الثانيــر   الطــػز 

 ياا يلد:  0200 ضنر ئأا 0200ضنويا ابتةا  من ضنر 

 الثانير املادالا:  

ُ ت  30  نؿـاه  جـل اد تنليم  لتارتدانإ اجملظ مي انير اأا اجمااغر نزف من  ها املل    املالير املطاهار  و

ُ   طر املالير الطنر من مارص   : التاأد اجمةت

 2027 2026 2025 2024 2023 2022 الطنوات

مطاهار جااغر 

 تارتدانإ بالةرهم
.221222122 .221222122 .221222122 .221222122 .221222122 .221222122 

 :غالير التؿويإ

تكانيـــر عػــةيل االةراضــر تاملؿــادنر غلــا ب بػــة جلــَ غــزف الطــية الناةــر يُت للــزة ظ مهـــزر النههــر املتػلهــر

غــزاير بــي  جااغــر تارتدانــإ تمجلــظ ئنلــيم تارتدانــإ تاملةيزيــر إلانليايــر لــوسارالا ال ــحر بتارتدانــإ مــن اجــل انتنــا  

 لتؿويإ قتاتاملؿادم باجااع الطادالا  غكا  اجملظ اجحاقزين1ل تلهيي دا  الطػز 
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .0/020. ػذد

ٓ عّبػخ ـرفبل١خ ششاوخ ث١رؼذ٠ً ااٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ 

ربسٚدأذ ِٚغٍظ ال١ٍُ ربسٚدأذ ٚاٌّذ٠ش٠خ اإلل١ّ١ٍخ ٌٛصاسح 

 ؼشاٌظؾخ ثزبسٚدأذ ِٓ اعً الزٕبء رٍم١ؼ داء اٌغ

الكزيـةالا تخالُ اجملطـر الػلنيـر  ا  .020تضتيناةير نون راجملظ اجمااملد ملةينر تارتدانإ اجمتاؼ بالةترالا  ئ 

 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  

 املتػلـو باجمااغـاتا تبػـة دراضـر اجملـظ للنههـر املتػلهـر 4..-3.رنـم  تتهبيها ملهتكيات الهانو  التنظيمـ 

تكانيــر غــزاير بــي  جااغــر تارتدانــإ تمجلــظ ئنلــيم تارتدانــإ تاملةيزيــر إلانليايــر عػــةيل اغلــا الةراضــر تاملؿــادنر ب

  ضــكزتتبػـة اللمــو  اأــا غاليــر التؿـويإ الػلوــ ا  يــط  1لـوسارالا ال ــحر بتارتدانــإ مــن اجـل انتنــا  تلهــيي دا  الطــػز

 غالير التؿويإ غلا ما يلد:

  غكوا .0 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد. 

  ؾوتا1 .0 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا .0 11111111111111111111111111111111111:املو

 اسماء لقجدر مينة فريدي دمحم الحاتمي أمهرسي دمحم

 زهرة دنبي اء رحمهن الزهر  رشيد وحيد اسماعيل الحريري 
 حامد جهدي فاطمة الزهراء خمهفي شكيب اريج فاتحة مهفق

  دمحم احدان سعاد ابمعيد عائذة تاغمهت

  فضمة ازوران نزهة ايت حبان رشيد فنان
  كنزة عزمي ابراهيم المدالوي  هذام امزراو

  اقكي :  يغكا غةد  1ا   ةالز

  ة1ا :   املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد    

:٠مشس ِب ٠ٍٟ   

الةراضــر باجاــاع  غكــاة  اجحاقــزين غلــا مهــزر النههــر املتػلهــر ب  ؾــادم اجملــظ اجماــاملد ملةينــر تارتدانــإ

تكانيــــر غــــزاير بــــي  جااغــــر تارتدانــــإ تمجلــــظ ئنلــــيم تارتدانــــإ تاملةيزيــــر إلانليايــــر لــــوسارالا عػــــةيل اتاملؿــــادنر غلــــا 

 ياا يلد: الطػز ال حر بتارتدانإ من اجل انتنا  تلهيي دا  
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 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية

 إلليم تارودانت

 باشوية تارودانت

 جماعة تارودانت

 

  غزاير اتكانير

 :بين مبرمت

 تارتدانإ انليم مجلظ

 جاروداهت تجااغر

 بتارتدانإ ال حر لوسارالا إلانلياير تاملنةتبير
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 ديباجر

  113-14 رنم التنظيم  بتنكيذ الهانو   2015 يوليوس  07) 1436 رمكا  من 20 دا الؿادر 1-15-1.الػزيل رنم  الظهير غلا بنا 

 1باجمااغات املتػلو

   112-14 التنظيم  رنم الهانو   بتنكيذ (2015 يوليوس  04) 1436 رمكا  من 20 اد ؾادر 1-15-84 رنم الػزيل الظهير غلا بنا 

  .يناليم ت بالػااات املتػلو

  ربيـؼ 10 اـد الؿـادر الهـزار الـوساري  غلـا بنـا  ُ  تاللمـا  تنليايـر لل ـحر املزيـشي  املتػلـو بـاجملظ 1941 ابزيـل 08)1360 يت

ٍاتر تنظيم ت النظاقر ال حير ت للوناير  ا .ال حر جحكظ البلةير امل

   رنـم تتسارالا ال ـحر الةاخليـر تتسارالا الب ـزي  الؿـيةت  الهزتيـر تالتنايـر الكال ـر تسارالا بـي  املػـ رير الوساريـر غلـا الةتريـر بنـا 

DE/5837  دا  الطػار با اربر املتػلهر 2003 نون ر 14 بتاري.  

 ٍاتر البلةير تدارير هياًلها تكم اد ا تارتدانإ بانليم ال رابير اجمااغات    ت يط   ال حر جحكظ امل

  لـوسارالا التـابػي  تاملازقـو   بـا ين خؿوؾـا تارتدانـإ بـانليم ال رابيـر باجمااغـات البػـزير بـاملوارد اجحاؾـل لل ؿـاؽ تنظـزا 

  .الةاخلير

 ٍاقير املالير تغتاادات لت ؿيـ غال خهر الالسمر لوقؼ التةابير ات اج اجل تمن  الطػار بـانليم دا  لهاال انتنا   جل من ال

  تنليم غلا ؾػية توقيره قاا  ت تارتدانإ

  020ايتوبز  .2  بتاري  .331 غةد تارتدانإ انليم غامل الطية رضالر بنا  غلا.  

  نــون ر  20الكزيــةالا املنػهــةالا بتــاري   املنػكــةالا خــالُ اجملطــر .020تضــتيناةير نــون ر  دترتــ  اــد اجماــاملد اجملــظ غلــا مةاتلــر بنــا

020.1 

  دترت  اد تارتدانإ انليم مجلظ مةاتلر غلا بنا .......  

 ِٓ: وً االػزجبساد ارفك ٌٙزٖ

 بالهزف بػة قياا الي  يػار تارتدانإ انليم مجلظ  ُ  لتارتدانإ تنليم  اجملظ رةیظ ش ـ اد ماثال يت

 تارتدانإ جااغر مجلظ زة ظب ماثلر الثاني بالهزف بػة قياا الالها يػارتارتدانإ  جااغر 

 ٍاةنر ال حر تسارالا   .بتارتدانإ تنليم  املنةتب الطية ش ـ اد ماثلر لتارتدانإ إلانلياير املنةتبير باهز ال

 

 تأاي  املادالا:  

 الطػار دا  تمؿل لهاال مادالا انتنا   جل من تتكانير  نزاف هذه بي  للتاطيو للػزاير ئنار اأا تقؼ تتكانير هذه لهةف

VACCIN ET SERUM ANTIRABIQUE ٍاق ر  .بانليم تارتدانإ الطػار دا  امل

 الثانير املادالا:  

 ُ  من مارص 30  نؿاه  جل اد تنليم  لتارتدانإ اجملظ انيرمي   اأا اجمااغر نزف من  ها املل    املالير املطاهار ت و

ُ   طر املالير الطنر   : التاأد اجمةت
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 2027 2026 2025 2024 2023 2022 الطنوات

مطاهار جااغر تارتدانإ 

 بالةرهم
.221222122 .221222122 .221222122 .221222122 .221222122 .221222122 

 الثالثر املادالا: 

 دا  مؿل ت انتنا  لهاال الالسمر تجزا ات بات اج اجمااغات مطاهاات ت ؿيل  بػة لتارتدانإ تنليم  لظاجم يهو  رة ظ

 .باضتور  مػهة لة  الطػار

 املادالا الزابػر: 

 ال حر لوسارالا إلانلياير املنةتبير مؿاجح الة  انتناؤها ال   تم التلهيي مواد بوقؼ لتارتدانإ تنليم  اجملظ مؿاجح تهو 

  .ارتدانإبت

 اج امطر املادالا: 

با نليم  ال حير املإضطات م تلل غلا توسيػها ت التلهيي مواد بت شين بتارتدانإ ال حر لوسارالا إلانلياير تتٌكل املنةتبير

  .اجحاجر  طر

 ر:الطادض املادالا 

 0200 اأا ضنر 2022 ضنر من ضنوات 06 اد تتكانير مةالا ت ةد

 الطابػر املادالا: 

 الطلهات تت کیم اجحبير الوضاةل باللمو  اأا تأتيل بنودها  ت تتكانير هذه بتنكيذ املتػلهر ن اغاتاد ال الكؿل يتم

  .تنلياير

 الثامنر املادالا: 

مجلظ  رة ظ تارتدانإا ئنليم مجلظ رة ظ الطادالا اد غكويتها تكم ت تارتدانإ ئنليم غامل الطية ت إ رةاضر ت ةث جمنر

 .تتكانير هذه بنود بتنكيذ ئلالها يػهة بتارتدانإ ال حر لوسارالا نليم إلا املنةتب تتارتدانإ  جااغر

 التاضػر املادالا : 

  ـحرلل تنليايـر نةتبيـراملت  ئنلـيم تارتدانـإ جلـظمت  تارتدانـإ جااغـر بـي  امل رمـر الطـابهر تتكانيـر  تتكانيـر هـذه تاضـخ 

  .2022 ضنر بزضم للمااغر املاأد تل  ا  تكػيل ي ـ قياا تاضياا

 التونيػات

 رة ظ اجمااغر     تارتدانإ                                     ئنليم مجلظ رةیظ

 ال حر بتارتدانإ لوسارالا إلانليم  املنةتب

 ذٕلٛغ كاذة انًجهط               ذٕلٛغ انُائة األٔل نهسئٛط           

 زشٛد فُاٌ                                            دمحم أيٓسظٙ                    
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 :اٌؼبششحإٌمطخ 

 اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ:
 .ؽذاس ِؾطخ اٌزظف١خاٌّزؼٍك ثب ّٛلغاٌغبء اٌ . أ

 .بلزٕبء ثمؼخ أسػ١خ إلؽذاس ِؾطخ اٌزظف١خاٌغبء اٌّمشس اٌّزؼٍك ث . ة
 اؽذاس ِٛلغ ٌّؾطخ اٌزظف١خ ثغطبػ اٌّذ٠ٕخ.. ط

هل هـــذه النههــر  غهــى الطـــية ر  مهزلــا  الناةــر يُت للـــزة ظ الٍلاــر للطــية نـــور الــةين الــورغد مـــةيز اــد مطــت

 املؿاجح لتهةيم غزف  ُو املوقوع1

 ِذ٠ش اٌّظبٌؼ  .................................................... ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌٛسغٟ

ت ال ـــ  تـــم قيـــ  ت ةيـــة الـــثان  02.0بالاطـــبر للاهـــز اج ـــاؽ ات البهػـــر ال ـــ  تاـــإ املؿـــادنر غلالهـــا اـــد دترالا يوليـــوس 

ًــا  ا ٍاات التهنيــر ت بــذلَ تــم عؿييــر املونــؼ ت الصــا   اجمايــل اــد هــذا التؿييــر ا  املونــؼ تُت  ًانــإ قيــ  بػــل تغــ لــذي 

تاد م لـوف ت الــذي لهـى اغ ــراف أغبـارالا غـن اراضــا  ضـاللير   قــوم تاد الشرايـر اتاد بنونـر    يــط ًـا  املونــؼ تُت بـ

ٍاُ تهــذا مــا جػلنــا مــن الطــاينر ماــا جػلنــا تنتهــاُ اأــا املونــؼ ا لثــاني  الشرايــر اتاد بنونــر  ت هــو ايكــا نــزال قيــ  اغــ

تنتهـــاُ اأـــا مونـــؼ ثالـــط موجـــود اـــد رضـــو  اجمااغـــر  تي ـــر اجمااغـــر  تهـــو الـــذي ضأغزقـــ  غلـــا الطـــادالا تغكـــا  ت هـــو 

ٍالير عػزف من نزف الطاينر  يط توؾلإ الطلهر بتػزف ما يكيـة انـ  لـو اضـتٌال املػـزتع قطـ تم  تخز نزال اغ

 1تونيك  

ٍــي ا نكــل لــذ نكــظ اجحلهــر ت نكــيؼ الونــإ نانــا بػهــة اجتاــاع ايجــاد اجحــل املناضــر تهــو  ا تجــر ايجــاد  ــل ل

تقؼ املػزتع ببهػر بالضهاال مهيةالا اد رضو  اجمااغر ماا يزقؼ غلينا مطـهزالا تن ـراع ات امللٌيـر ات مػـاًل تراضـا  

اقهـــر اللمنـــر غلـــا امل نههـــر املوجـــودالا اـــد اضـــهاال هـــذه النههـــر نزيبـــر مـــن املهـــزال اجماـــاملد اي الطـــاللير 1 اج  غنـــة مو

ٍــا  اج ــاؽ بالؾــيرات  ال ــ  نامــإ اجمااغــر باجحؿــُو غلالهــا بجٌــم نكــاملد اي امهــا اــد رضــو  اجمااغــر تهــذا هــو   امل

لؿـاجح للػـزب الطبر الذي دقػنا اأا ان را ها ت يذا عطاغةنا غلا يطر الونإ ت ا  املٌتر الونو  للٌهزبا  ت املـا  ا

مليـو  ضــنتيم ات غلـا قــو  هــذه  2.تٍلكـإ بالةراضــر البي يـر ت ضــتتٍلل اجمااغــر بالػـو اجمؿزااــد ت الـذي لــن يتجــاتس 

الةراضــــر ت ال ـــــ  ضـــــتتٌو  مــــن ًـــــل اجموانـــــر ال ــــ  ت ــــــ املػـــــزتع ت غنــــة تهبيهـــــ  ضـــــ تم التكــــويل للاٌتـــــر الـــــونو  

ٍـــل ضـــتٍلل مليـــار ت ؾالبـــا تسارالا الةاخليـــر  ـــد ال ـــ  ضـــتهو   .0مـــا يهـــارب  للٌهزبـــا  ت املـــا  الؿـــاجح للػـــزب ت الةراضـــر ي

 بةقػها ت هذا يػو اُت ت الػو الثاني ان  هذه الةراضر عػال م هر التؿكير ت نكظ الونإ هناى  

ًاقــــاقر اــــد هــــةا اجمانــــر نانــــا باتابػـــــر هــــةا املػــــزتع مــــن جانــــر الـــــةترات تتخــــوا  غزقــــوا ضــــبر التــــأخز ئمـــــا 

تنــــة ريشنــــا غلــــد هــــةا املوقــــوع لنــــ  اؾلــــر تضــــتثاارات ال ــــ  تــــةخل مةينــــر  طتــــم ان ــــراال تالــــ لــــةاالطــــاينر ات امللٌيــــر  

 م هر التؿكير  تهالرتارتدانإ 

ــي  تغــؿاُ ًـ ال ــ  نامــإ  هــا اجمااغــر بانتنـــا  ننــوات الؿــزف الؿــ د ال ــ  يـــتم اضــت ةامها اــد ت يــا  بػــزاير  

ل ــ  مــن املاٌــن ا  يٌــو  لهــا سيــادالا ادا نامــإ بهلبهــا مــن مؿــاجح تــتاٌن مــن اسالــر غنــا  املؿــاريل غلــد غــاتو الطــاينر ا

ٍانإ هةه التجزبر لتجةية الهنوات غلد مطـتو  ت يـا  بػـزاير مزتكػـر بػـٍل يبيـر تتؾـلإ تهزيبـا اأـد   1222املا  2ق

انيـل اـد هـةا املونـؼ  اجمةيـة م ر اي ر غلد  طر ت ؿـا ات تنتاوـا ا  هـةه م هـر التؿـكير تـز  النـور تا  ا تجـة غز
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ًانــــإ مهزت ــــر  انــــ  ٍاات ال ــــ   باػــــهر تنكــــظ اللمنــــر ال ــــ  خزجــــإ تاٌنــــإ مــــن ايجــــاد مونــــؼ بػيــــة غــــن جايــــؼ تغــــ

ًانــإ ضــت راجؼ غــن الــةغم الــةي ضــتهةم  للمااغــر تدلــَ امهــا اــد  ًانــإ اــد جحظــر مــا  ًانــإ اــد جحظــر مــا  تايكــا لن ــر 

ٍـــاليل الةراضـــر لنـــ   غنـــة التؿييـــر مـــن مونـــؼ ملونـــؼ يلشمنـــا دراضـــر جةيـــةالا قاـــن املـــزتي  الطـــابهتي   ـــد ال ـــ  دقػـــإ ًـــل ت

اقو مؼ مؿاجح املا  تالٌهزبا    1ضيةقؼ مي انير دراضر تكوم مليو  ضاتم تهةا هو املوقوع بتو

 ِغزشبسح عّبػ١خ  ............................................................... دٔجٟ ص٘شح

مــو كي اجمااغــر ت نــز غــٌزا الطــية الــزة ظ الطــية ماثــل الطــلهر الطــادالا املطتػــارين تاملطتػــارات الطــادالا ي 

 الٌزيم1حكور جا

ٍا  م هر التؿكير ال   تم املؿادنر غلالهـا اـد ا ـة  دترات اجملـظ  قياا ي ـ هةه النههر ال    د ت ويل م

درهـم للا ـر 41تتم يةلَ املؿادنر غلا انتنا  بهػر ارقير اد اجمااغات الطـاللير تتـم يـةلَ ت ةيـة الـثان الـةي هـو 

ــانوا لهـــا ات مـــؼ اجمااغـــات الطـــاللير  ي انـــحاب ًـ يراضـــا  امله ر ـــر موقـــوع النهـــاع الـــذين ل طـــوا مػ رقـــي  بـــل  ت

ٍـــا  لـــ ظ   ٍـــا  مل بـــةتا اضـــتػةادهم اـــد تاٌـــي  اجملـــظ مـــن تلـــَ البهػـــر بنـــا  غلـــد مهـــزر تنتنـــا  تالطـــبر لت ويـــل مـــن م

ًانــــ  هنــــاى بانــــ  تــــةاتلإ اــــد  لـــةينا جحــــة ت  ضــــبر تاضــــح انــــ  اــــد الــــةترالا ال ــــ  نانــــا بالنهــــاع قالهــــا املوقــــوع بالكــــبو 

اجملـظ انــ  هنــاى عػـزف مــن بػــل الطــاينر الهزيبـر مــن تلــَ الههػـر ترقــير تلٌــن لــم يـتم ا الــر غلــد اجمااغــر  ي 

ٍا  ل طوا موجودين اـد   ما  اعػزف لن  يجر ا  ي اُ غلد اجمااغر من الطلهر لٍي نتوؾل ب  2غل لـَ جن ا  الط

ضـال    درهـم هـو ثاـن رمـشي بالاطـبر للمااغـر ت  41 قاقر للػهارات اج اؾر باجمااغـر ل  ثاـنئا ضيٌو  ذاملونؼ ته

ٍــا  ؾيــر م ــةد تؾيــر تاضــحانهالنــا مــن  البهانــر ال ــ  توؾــلنا  هــا  غــن املونــؼ يتبــي       :ًالتــاأد و هــ   نز ال ــ  ضــأ    امل

  schéma directeur1ا املونؼ ا يتػارف مؼ ذهل ه

 ِغزشبسح عّبػ١خ  .......................................................... فؼّخ اصٚساْ

ه املنههــر ذاتــ  بالاطـبر للاونـؼ الــةي تـم نهلـ  مـن منههــر ملنههـر ًـي يطــتهز اـد هـالطـال  غلـيٌم تر اـر هللا تبزً 

راضـــا  ي نه ـــرال ا ا جاملةينـــر يٍـــل قلاـــاا يػوـــ  ضـــنجو  غلـــاز انـــ  هـــو املتـــنكظ الو يـــة للاةينـــر ظـــنالهـــل للمااغـــر بػـــة 

مــن تلــَ الطــيةالا ال ــ   هــل مــن  مــن غنــة زؾــر مػزقــرني توؾــلتم بــ  ذا التػــارف  الــذت نا يــر اتاد بنونــر قهــ الطــاللير 

تبالاطــبر للتػــزف يٌــو  تاضــح تاــد   ال ــ  تزؾــر اــد تونيــل تنػــهر ال ــ  تــةخل للاةينــر   قــزال ديكــا  ايــزا  ــد مــن 

ًا  م رم  اد  راضـا  لطـهاال امهـا  ـد متـنكظ ا ىنػاؤه هنـاى ًـي تبهـئا لم يتم ج ةتد الضمن الكاليد ملابراضا   تُت 

   ينرللاة

 بسح عّبػ١خِغزش  .......................................................... ص٠ٕت اٌخ١بؽٟ

مـــا د تضـــباب اجحهيهيـــر لنهـــل املونـــؼ لنـــ  نلـــتم هنـــاى عػـــزف بالاطـــبر للاػـــٍل بي ـــ  تهـــل مـــن دراضـــات بي يـــر 

نبهإ غلد املػزتع ال   جا  غلد اتزها نهل  تم ديز ان  هناى عػزقات يجر ا  نػزقها ن ن نػزف مـن عػـزف تمـن ا 

مــور اي ــر تلٌــن يجــر ا  نطــلَ اتجــاه نــانوني تمكــبوم  يزؾــر اــد ا  تٌــو  بجانبــ  م هــر التؿــكير لٌــن لــن نوضــح ت 

تهـــل هنـــاى مـــن عػـــزف مٌتـــوب الـــةي تقـــؼ اـــد اجمااغـــر غلـــا اضـــاص ا  يـــتم نهلـــ  بـــنكظ الةراضـــر ال ـــ  نهـــُو غنهـــا ا  
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ٍاات البي يــر للاونـــؼ  ٍاات بي يــر اـــد املونــؼ تُت ادا ضــنهو  نكـــظ تغــ هنــاى عػــزف غلالهـــا غلــد اغتبــار ا  هنـــاى  اغــ

لذا قن ن مج رين غلد تهةيم توقيي هل ضـ تم اغـادالا الةراضـر  ات ضـاتهة  بـنكظ الةراضـر تنكـظ املواؾـكات الثاني 

تأــد رؾبــر ايكــا باػزنــر هــل املونــؼ امله ــرال  schéma directeurتانيــا مطــالر املونــؼ قياــا يتػلــو بالتؿــايم  ــد اتلويــر 

تجـود  ي خلـل قهـو يػـٍل خهـورالا غلـد الطـاينر قياـا هو نزير من قيػات تابـار اننـا نػـزف انـ  الكزغـر املاةيـر قػنـة 

يتػلـــو باملـــا  الؿـــاجح للػـــزب تيـــذلَ يتػلـــو بالكـــيػات ال ـــ  يـــتم ضـــهالها بآبـــار نزيبـــر مـــن اجحهـــر للاونـــؼ اجحـــاأد تهـــذه 

عطــــاؤات يجــــر ا  نػــــزف اجابــــات ت ــــرس نهــــل املونــــؼ قٌيــــل أــــد ا  نهــــُو انــــ  نهــــل بطــــبر عػزقــــات تا  لــــ ظ لــــةي  ي 

ــا  لـــ  لـــةينا اـــد مجـــاُ تنايـــر املةينـــر قٌيـــل أـــد ا  اج ـــر خـــانز شـــ ـ مهابـــل عػزقـــات ملاوضـــر ق ٍـ ج ـــر اج ـــوانز ا م

 مؿلحر ضاينر مةينر يٍل امز ؾير مهبُو تغٌزا1

 ِغزشبس عّبػٟ  ................................................................ دمحم اؽغبْ

مػــــزتع هيٌلــــد مهــــم   ت ـــــ مونــــؼ م هــــر التؿــــكير قهــــةا الطــــال  غلــــيٌم مجــــةدا2 قهــــو اــــد هــــةه النههــــر ال ــــ

اجــــر يبيــــرالا لــــ  اناــــا مطــــالر املونــــؼ انــــا ش ؿــــيا لــــةي ت كــــظ يبيــــر غلــــد هــــةا املونــــؼ تدلــــَ انــــ  تمةينــــر تارتدانــــإ اــــد  

ٍــات 22. ٍاُ تدلــَ امهــا تــةخل اــد ماتل هٌتــار ال ــ  اؾــب إ ت ــإ يــة اجمااغــر تنامــإ بت كيظهــا قكػــال لــ ظ قالهــا اغــ

نهكـل غلــا انكطــنا تانــا ينــإ مــؼ اــد تهــور داةــم اننــا ا نطــتهيؼ ا     منههــر ا ضـهاال   ااجمااغـر  اليــا تلٌــن  ا ناســا

مه ـــرال اراضـــا  ايـــإ م لـــوف انوـــ  اري  انـــ  يجـــر ا  نؿـــل بـــ  اأـــد ابػـــة اجحـــةتد باملـــةار اجحكـــزي ملةينـــر تارتدانـــإ تاـــد 

تؿـكير تضـ تم تضــتكادالا  ا  هنـاى  تٌـو  املونـؼ تضـ راتيجد اؾلـر املػـاريؼ ن ـن نػلـم جيـةا  اجمهـر ال ـ  ا ياٌـن 

ًــي نهــور مــن منــ  تالكال ــر لٌــن هنــا   222.بــل  هٌتــار22.ي ــر مــن  قهــو نزيــر مــن الطــاينر قــن ن لنــا ناــوال يجااغــر 

نبل لطهاال لم يزؾـر بـ  ا من الػالم  ازالا مطتهبلير تمنكت ر غلظطار ات الياي  يجر ا  يٌو  لنا نمنها ضوا  من ال 

 تثاار انــــ  نزيــــر مــــن تبــــار مونــــؼ اضــــ راتيجد ملػــــاريؼ يثيــــرالا لالضــــ ؾــــبي مهلــــوب مــــن اجمايــــؼ انــــ  اؾــــبي  ــــة تت   

ت ـــر مػـــٍل بي ـــ  اـــد راي اج ـــاؽ نـــحيي انـــ  املػـــزتع مهـــم تاضالـــا  لٌـــن ضـــ توجر ػتالكـــيؼ الكال يـــر امللٌيـــر تهـــةا ي

 1غلينا ابػاده غن املنانو الطٌنير    

 ِغزشبسح عّبػ١خ  ............................................................ اعّبء ٌمغذس

ضــــاغات تت  ايالناهــــا 2.  غــــة  تجــــاتس نــــ  لــــةينا اــــد الهــــانو  الــــةاخلد  انــــا قهــــو ضــــأتهزم لهكــــير تا ــــةالا  ــــد 

 1لةينا نةرالا غلا تضتيػابلم عػة  ان  تاجيل النههاملتبهيرايا  قانا ان رال  0 ُتلةينا اجحو تاةية الةترالا 

 ِذ٠ش اٌّظبٌؼ  .................................................... ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌٛسغٟ

ًانـــإ ضـــتٌو  اـــد ا   سترا  نالـــإ قكـــار اًاجابـــر ئداريـــر قااضـــتاجالا  ٍاُ تهوـــ   تاد ضـــوصجحهـــر  ًـــا  هنـــاى اغـــ

ًــا  لــةيهم  ؿــبيرًــا  مناضــبا بالاطــبر لل تاد ضــوصالةراضــر ال ــ  تاــإ منــة مــةالا تؾــزا ر غنــةما ان ر نــا  لهــذه تلٌــن 

ٍاُ الٌبيــر الــةي نــزال هــو املطــا ر ا  م هــر التؿــكير ت تــاا اايــز  ًــا  ضــياز املــا  مباغــزالا لــ  تلٌــن تغــ ه تدلــَ انــ  

الا تغكــــا  الــــةين اغــــارتا لهــــةه املطــــالر مهــــم جــــةا هٌتــــار امــــا بالاطــــبر للاونــــؼ قؿــــزا ر الطــــاد2.تهزيبــــا غلــــد تنــــل 

ــا  قيـــ  الـــزقل اـــد  ًـ ٍاُ تاج ـــالف الـــةي تـــم  بطـــبر مونـــؼ ايـــإ م لـــوف الـــةي  تمـــن دلـــَ  02.0ات 02.1تبطـــبر تغـــ



   0202االستثنائية نونبر محضر الدورة 

 

 

115 

انــؼ تتجــةنا ايزاهــات اــد ايجــاده ؾــزا ر  جمنــر  هــا  املونــؼ امله ــرال لهــة خزجــإ لك ـــ 1 ت الونــإ تن ــن نب ــإ غــن املو

ًالـــر اجحكـــزير اـــغكـــو باـــا قـــالهم الب 0. اقهتهم غلـــا ت يـــي   ابـــةت  للطـــنر ت يـــذا جتي تختؿـــاؽ  0.غـــهز د  اـــر تالو مـــو

ًامل النظز ا   الةراضر ت اد تخير اغكا  اجملظ 

 وبرت اٌّغٍظ  ................................................................ سش١ذ فٕبْ

الطيالــا  تيــذلَ الـــذي  ا  اننــا لــم نػـــة نــادرين غلــا اهــةار الـــشمن التناــوي ت   اجمايــؼ غلــا اتكـــام ب يــط آلا  أــائ

التؿـكير ت نـتم غلـا جرايـر تمتابػـر ئج  حهـرمونـؼ جغلـا ضنر تن ن نب ط  1.ب يط  سية من  اباػاريؼ املةينريتػلو 

ــا  تت 1 نـــ  بالاطـــبر ُ  ٍـ اقـــوضـــنوات املاقـــير ثـــم ئيجـــاد م  غكـــا  مجلـــظ جااغـــر  جـــةنا مػـــٍل مـــؼ الطـــاينر بػـــةما ت

تؾـــادنإ  مإضطـــات متةخلــر غــةالا غكــوا ياثلــو   0. ا املونـــؼ اجحــاأد خزجــإ جمنـــر مــن م لــوف تاغ رقــإ الطــاينر

 تاد تخير هذا هو اجحل تيجر غلا  غكا  اجملظ اجمااملد املؿادنر غلي 1 اغلي   هذا ضهلإ غلا اجملظ

 غالير التؿويإ:
 بالةراضر تاملؿادنر غلا: بػة جلَ غزف الطية الناةر يُت للزة ظ مهزر النههر املتػلهر

 1كير ةاث م هر التؿاملتػلو با ونؼئلؿا  امل -  

 1انتنا  بهػر  رقير   ةاث م هر التؿكيرئلؿا  املهزر املتػلو ب - ب

املؿــــادم باجاــــاع الطــــادالا  غكــــا   للتؿــــويإ قتاــــإ ئ ــــةاث مونــــؼ جحهــــر التؿــــكير بطــــهاال املةينــــرا  -ا

 اجملظ اجحاقزين1
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .4/020. ػذد

 اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ:
 .ؽذاس ِؾطخ اٌزظف١خاٌّزؼٍك ثب ّٛلغاٌغبء اٌ . أ

 .ِؾطخ اٌزظف١خ  بلزٕبء ثمؼخ أسػ١خ إلؽذاس اٌغبء اٌّمشس اٌّزؼٍك ث . ة
 .ط اؽذاس ِٛلغ ٌّؾطخ اٌزظف١خ ثغطبػ اٌّذ٠ٕخ

املنػهـــةالا الكزيـــةالا تخـــالُ اجملطـــر الػلنيـــر  ا.020تضـــتيناةير نـــون راجماـــاملد ملةينـــر تارتدانـــإ اجمتاـــؼ بالـــةترالا اجملـــظ  ئ 

 020.1نون ر  20بتاري  

بالةراضـــر  1املتػلـــو باجمااغـــاتا تبػـــة دراضـــر اجملـــظ للنههـــر املتػلهـــر 4..-3.رنـــم  تتهبيهـــا ملهتكـــيات الهـــانو  التنظيمـــ 

 تاملؿادنر غلا:

 1 ةاث م هر التؿكيراملتػلو با ونؼئلؿا  امل 1  

 1انتنا  بهػر  رقير   ةاث م هر التؿكيرئلؿا  املهزر املتػلو ب 1 ب

غاليـر التؿـويإ   ضـكزتتبػـة اللمـو  اأـا غاليـر التؿـويإ الػلوـ ا  يـط  ر التؿكير بطـهاال املةينـرا ئ ةاث مونؼ جحه

 غلا ما يلد:

  غكوا 04 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد. 

  ؾوتا1 04 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيـ يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 04 11111111111111111111111111111111111:ـــن:املو

 زهرة دنبي الزهراء رحمهن  دمحم الحاتمي دمحم أمهرسي
 حامد جهدي فاطمة الزهراء خمهفي رشيد وحيد عبد العالي الحهس
 فضمة ازوران عبد الجميل ايت الجران شكيب اريج اسماعيل الحريري 

 كنزة عزمي  احداندمحم سعاد ابمعيد فاتحة مهفق
 زينب الخياطي نزهة ايت حبان مينة فريدي عائذة تاغمهت

  هذام امزراو ابراهيم المدالوي  رشيد فنان
  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

  ا   ة1 املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد  : 

:٠مشس ِب ٠ٍٟ   
بالةراضـــر  زين غلـــا مهـــزر النههـــر املتػلهـــر باجاـــاع  غكـــاة  اجحاقـــ ؾـــادم اجملـــظ اجماـــاملد ملةينـــر تارتدانـــإ

 تاملؿادنر غلا:

 .دداز يذطح انرصفٛحانًرؼهك تئ ًٕلغإنغاء ان . أ
 .يذطح انرصفٛح الرُاء تمؼح أزضٛح إلددازإنغاء انًمسز انًرؼهك ت . ب

 ج إدداز يٕلغ نًذطح انرصفٛح تعطاح انًدُٚح.
 

 كاتب المجلس  توقيع               توقيع النائب األول للرئيس           
 رشيد فنان                                            دمحم أمهرسي                    
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 إٌمطخ

 :اٌؾبد٠خ ػششح
 ِزؼٍمخ ثزش١ُِ اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِششٚع ارفبل١خ ششاوخ 

 ٚ رغ١ٙض ثبة "أٚالد ثٛٔٛٔخ"

متػلهر ب رميم ت اتكانير غزاير  غار الطية الناةر يُت للزة ظ    هذه النههر تتػلو ب اد مطتهل هذه النههر 

 1تجهي  باب   تاد بونونر 

 غالير التؿويإ:
 غزف الطية الناةر يُت للزة ظ مهزر النههر املتػلهر بالةراضر تاملؿادنر غلا: ت اد ؾياب  ي تةخل

 1ر ةاث م هر التؿكياملتػلو با ونؼئلؿا  امل 1  

 1انتنا  بهػر  رقير   ةاث م هر التؿكيرئلؿا  املهزر املتػلو ب 1 ب

للتؿــويإ قتاــإ املؿــادم باجاــاع الطــادالا  غكــا   ئ ــةاث مونــؼ جحهــر التؿــكير بطــهاال املةينــراا1 

 اجملظ اجحاقزين1
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .3/020. ػذد

 ِزؼٍمخ ثزش١ُِ خ ششاوخ اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِششٚع ارفبل١

 ٚ رغ١ٙض ثبة "أٚالد ثٛٔٛٔخ"

الكزيـةالا تخالُ اجملطـر الػلنيـر  ا  .020تضتيناةير نون راجملظ اجمااملد ملةينر تارتدانإ اجمتاؼ بالةترالا  ئ 

 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  

 1راضر اجملـظ للنههـر املتػلهـراملتػلو باجمااغاتا تبػة د 4..-3.رنم  تتهبيها ملهتكيات الهانو  التنظيم 

تبػـة اللمــو  اأـا غاليــر متػلهــر ب ـرميم ت تجهيــ  بـاب   تاد بونونــر  1الةراضـر تاملؿـادنر غلــا مػـزتع اتكانيــر غـزاير ب

 غالير التؿويإ غلا ما يلد:  ضكزتالتؿويإ الػلو ا  يط 

  غكوا 04 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد. 

 ؾوتا1 04 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتةد غ 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 04 11111111111111111111111111111111111:املو

 زهرة دنبي الزهراء رحمهن  دمحم الحاتمي دمحم أمهرسي

 ديحامد جه  فاطمة الزهراء خمهفي رشيد وحيد عبد العالي الحهس
  عبد الجميل ايت الجران شكيب اريج اسماعيل الحريري 

  دمحم احدان سعاد ابمعيد فاتحة مهفق
  زينب الخياطي نزهة ايت حبان عائذة تاغمهت

  فضمة ازوران ابراهيم المدالوي  رشيد فنان
  كنزة عزمي مينة فريدي هذام امزراو

  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

  ا   ة1 ػي  غن التؿويإاملاتن يغكا غةد  : 

  يقرر ما يمي:
الةراضـــر باجاـــاع  غكـــاة  اجحاقـــزين غلـــا مهـــزر النههـــر املتػلهـــر  ب ؾـــادم اجملـــظ اجماـــاملد ملةينـــر تارتدانـــإ

 متػلهر ب رميم ت تجهي  باب   تاد بونونر  ياا يلد:تاملؿادنر غلا مػزتع اتكانير غزاير 
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 بي 

 ارتدانإغاالر ئنليم ت

 ت

 جااغر تارتدانإ

 ت

 "غزير التناير اجمهوير  التناير الطيا ير ضوص ماضر

 ت

 املةيزير اجمهوير للثهاقر بجهر ضوص ماضر

 ت

مزيش ؾيانر تتو يل ال راث املػااري بانانو ينلظ 

 (CERKAS)تاجمنوب

تكانير غزاير متػلهر ب رميم تتجهي  ئ  

باب  تاد بونونر  باةينر تارتدانإ   
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 الةيباجر
  اقـــو ُ 400.ؾــــكز  01بتــــاري   .-01-.1.بنـــا  غلــــا الظهيــــر الػـــزيل رنــــم املتػلــــو باختؿاؾــــات  000.ق رايــــز  1. املو

اقـو ُ 3.3.ربيـؼ الثـاني  0.بتاري   الؿادر .-04-004 مالػااُ ياا تم تتايا ا تعؿييره باوجر الظهير الػزيل رن  1 املو

 ؛ 004.اکتوبز 

 اقـــــو  341.رمكـــــا   02الؿـــــادر اـــــد  1.15.85بنـــــا  غلـــــا الظهيـــــر الػـــــزيل رنـــــم بتنكيـــــذ الهـــــانو   02.1يوليـــــوس  20املو

 املتػلو باجمااغات؛  41.3.. منظيم  رنالت

  اختؿاؾــات تتنظــيم تسارالا  ( بت ةيــة0221نــوقا ر  2.  300.مــن غــواُ  ..ؾــادر اــد  0-1-.40بنـا  غلــا املزضــو  رنــم

 الثهاقر؛

  اختؿاؾــات تتنظــيم  ( بت ةيــة02.1يونيــو  2.  340.رمكــا   3ؾــادر اــد  .02.-1.بنــا  غلــا نــزار لــوسيز الثهاقــر رم

 مازيشالا لوسارالا الثهاقر املؿاجح الال

  بتؿييـــــر نـــــزار تسيـــــز الػـــــإت   (0221يونيـــــو  1  300.جاــــاد  يتأـــــا  .ؾـــــادر اـــــد  221.-21بنــــا  غلـــــا نـــــزار لـــــوسيز الثهاقـــــر

با ـةاث تتنظـيم مزيـش تـزميم تدؾـالال ال ـراث املػاـاري  (002.ينـايز  4 3.2.جااد  آلاخـزالا  1بتاري   .1.-02الثهاقير رنم 

 1ترا ها باملنانو ينلطير تما

 بنا  غلا اختؿاؾات مزيش ؾيانر تتو يل ال راث املػااري بانانو ينلظ تاجمنوب؛ 

  الطـــيايد  تااغــيا مــؼ بزنــام  غــزير التنايــر اجمهويــر  التنايـــر الطــيا ير ضــوص ماضــر  للزقــؼ مــن مطـــتو  املنتــوا

 باجمهر غ ر موايبر تدغم تناير الطيا ر الثهاقير باجمهر؛ 

   مإضطـر  ئياـا   " لػزاير املونػر ما بي  غزير التناير اجمهوير  التنايـر الطـيا ير ضـوص ماضـرتكانير اابنا  غلا

 لتاويل تزميم تتأهيل تتجهي  باب   تاد بونونر  باةينر تارتدانإ؛ (EMAA FOUNDATION) تجتااغيرلألغااُ 

  ًارث ثهااد تنو ادغ  1ا ت كا ا غلا يضوار التاري ير ملةينر تارتدانإ 

 خالُ اجملطر الػلنير الكزيـةالا املنػهـةالا  .020 نون ر  غلا مةاتلر اجملظ اجمااملد لتارتدانإ بالةترالا تضتيناةير بنا

  020.1نون ر  20بتاري  
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 :رُ االرفبق ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

  تكانير: موقوع ت.املادالا 

ٍا  الػزاير ما بـي  ينـزاف املتػانـةالا مـن تتجهيـ    جـل تـزميم تتأهيـل تتػلو هذه تتكانير بت ةية غزتم ت  

 باب   تاد بونونر  باةينر تارتدانإ1

   تكانير:  هةاف ت0املادالا 

ئأـــا ئنهـــاج بـــاب   تاد بونونـــر  مـــن إلاهاـــاُ تتمهيـــار  كا ـــا غلـــا ال ـــراث التـــاري د تالثهـــااد  تتكانيـــرلهـــةف هـــذه 

ثهاقيـــر تال رقالهيـــر باملةينـــر تياونـــؼ ملةينـــر تارتدانـــإ خاؾـــر تجهـــر ضـــوص ماضـــر غامـــر تتو يكـــ  يككـــا  لألنػـــهر ال

 ضيايد يػشس الػزف الطيايد لإلنليم1 

  مٌونات املػزتع4املادالا : 

  :يتكان املػزتع ئنجاس يغؿاُ التالير 

  تزميم املةخلي  اج ارجد تالةاخلد للباب تينواص املزتبهر  ها؛ 

  ؾيانر الطا ر الوضهى ت رتنتها ت ضهكها ت نواضها؛ 

  الهابو الػلوي تالةرا املإدي ئلي ؛ ئؾالال تتزميم 

  ٍات  الٌهزبا ا املا ا الهاتل 111(؛ الزبو با تلل الػب

 1انتنا  يثاث تالتجهي ات 

  لهيار اجماُ اجحيو بباب   تاد بونونر ؛ 

 1111 التػويز 

   تٍلكر املػزتع3املادالا : 

خاـظ تثالثـي   لـل تثالثااةـر تضـتر تضـبػي  تهةر تٍلكر ئنجـاس  غـؿاُ تـزميم تلهياـر بـاب   تاد بونونـر  بااةـر ت  

  .دتار  مزيٍي (85. 135376  دتار  مزيٍي تخاظ تثااني  ضاتا

  تاويل املػزتع1املادالا :  

  تاــــــُو  غــــــؿاُ ال ــــــرميم تالتجهيــــــ  مــــــن نــــــزف  ؾــــــنةتم الطــــــكزا  يمــــــزيٌيي  للا اقظــــــر غلــــــا ال ــــــراث الثهــــــااد

« Ambassadors Fund for Cultural Preservation»   ُتجتااغيـــرغ ـــر مإضطـــر  ئياـــا  لألغاـــا EMAA 

FOUNDATION  1 "ماضر اد ئنار غزاير مؼ غزير التناير اجمهوير  التناير الطيا ير ضوص 
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  تتكانير  : مةالا 1املادالا 

(ا تتجــةد تلهاةيــا ئأــا  ــي  ئمهــا  جايــؼ  غــؿاُ ال ــرميم تالتهياــر تالػــزتع اــد 20غلــا ضــاتي    تتكانيــرتاتــة هــذه  

 اضتؿالُ املػزتع املنجش1 

  غاالر ئنليم تارتدانإ ال  امات: 0املادالا 

 1موايبر تدغم تنكيذ املػزتع 

   جااغر تارتدانإ ال  امات: .املادالا  

 عطليم ال راخيـ الكزترير للهيا  بأغؿاُ ال رميم. 

 الةراضر تالتأغير غلا نوغير ينػهر ال   ضي ؿـ لها املػزتع بػة ئنجاسه.  

 طيو مطانز ئنجاس املػزتعموايبر تتب.  

  غزير التناير اجمهوير  التناير الطيا ير ضوص ماضر ال  امات: 0املادالا"  

  ئغةاد جايؼ املطانز املتػلهر باملػزتع؛ 

  تتبــــؼ تهــــة  يغــــؿاُ تاملؿــــادنر غلــــا الوثــــاةو اج اؾــــر باؿــــاريل  غــــؿاُ ال ــــرميم تالتهياــــر بــــالتجهي 

 د كزا  يمــــــــزيٌيي  للا اقظــــــــر غلــــــــا ال ــــــــراث الثهــــــــااتالتأث ــــــــط لتاويلهــــــــا مــــــــن نــــــــزف  ؾــــــــنةتم الطــــــــ

Ambassadors Fund for Cultural Preservation»  ُتجتااغيـر غ ـر مإضطـر  ئياـا  لألغاـا EMAA 

FOUNDATION؛  

  ئغــةاد التهــاريز الالسمــر اــد غــأ  يغــؿاُ تالتهــة  املــاأد للاػــزتع؛ ا ئخبــار ينــزاف املونػــر غلــا تتكانيــر

  ت؛بٍل املطتجةا

 ؾيؿر اضتؿالُ تتو يل املبوا بػة تزميا  ان راال.  

  املةيزير اجمهوير للثهاقر ال  امات: 2.املادالا 

 1املوايبر التهنير تالكنير اغؿاُ ال رميم 

 الةراضر تالتأغير غلا نوغير ينػهر ال   ضي ؿـ لها املػزتع بػة ئنجاسه.  

  انو ينلظ تاجمنوب: مزيش ؾيانر تتو يل ال راث املػااري بان..املادالا  

 املطاهار اد ئنجاس املػزتع من خالُ ان راال اجحلُو التهنير املالةار ل رميم املونؼ؛  

 تقؼ بزنام  التأهيل تجةُت  غؿاُ التهيار مؼ ئغةاد التؿاميم الكزترير؛  

 ئغةاد ملل نلر غزتف املهاتات  

  تطلم املإنإ تالنهاتيمةيز املػزتع ئأا  ي  المن نزف  إلاغزاف غلا  غؿاُ ال رميم.  

  جمنر التتبؼ0.املادالا : 

  :ت ةث جمنر للتتبؼ مٌونر من ماثلد ينزاف املونػر غلا تتكانيرا تتٍلل باا يلد 
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  انبر تتتبؼ تنكيذ هذه  ا تتكانيرمز

  تهييم ضير املػزتعا 

   ئيجاد اجحلُو املناضبر للؿػوبات ال   ياٌن    عػيو ئنجاس املػزتعا 

  اقهر غلا ت يكر املػزتع بػة انتها  يغؿاُ ب  تييكير عطييرها الةراضر ت  املو

  .تجتاؼ هذه اللمنر ًلاا دغإ الكزترالا لذلَ بهلر من   ة  غكاهها

  عطوير الن اغات4.املادالا : 

اقهي اــد    ي نــشاع نــات  غــن تأتيــل تنكيــذ  ت غــة  تنكيــذ هــذه تتكانيــرا ضــيػزفا ئجا عػــذر الوؾــُو ئأــا  ــل تــو

 ( يوماا ابتةا  من تاري   ةتث ا غلا ت ٌيم الطية غامل ئنليم تارتدانإ1 42ثي   ؾكو  ثال

  تتكانير: تاري  ضزيا  3.املادالا   

  ي  التنكيذ بػة تونيػها من نزف ينزاف املتػانةالا تتكانيرتةخل هذه .  

 ...…………………………:( نظاةز  ؾلير بتاري 21اد ضتر   ...……………………   زر ب

 "ير متػلهر ب رميم تتجهي  باب   تاد بونونرغزا اتكانير

 باةينر تارتدانإ

 :التونيػات

 جااغر تارتدانإ غاالر ئنليم تارتدانإ

 غزير التناير اجمهوير

 ضوص ماضر  الطيا ير  التناير

 املةيزير اجمهوير  للثهاقر

 بجهر ضوص ماضر
 

 اتب المجلستوقيع ك               توقيع النائب األول للرئيس           

 رشيد فنان                                            دمحم أمهرسي                    
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 إٌمطخ

 :اٌضب١ٔخ ػششح
ِغ اٌغبِؼخ اٌٍّى١خ  ػٍٝ ِششٚع ارفبل١خ ششاوخاٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ 

 اٌمذَ ٌىشح اٌمذَ لظذ ثٕبء ٚ رغ١ٙض ٚ رؼش١ت ٍِؼت ٌىشح

   هــذه النههــر تتػلــو ببنــا  تعػػــ ر اــد مطــتهل هــذه النههــر ا ــام الطــية ر  مهزلــا   الناةــر يُت للــزة ظ 

 تتجهي  امللػر  من نزف اجمامػر امللٌير ياا بامللػر اجمةيةي بطهاال اجمةيةي1

 غالير التؿويإ:

غلـا مػـزتع تػلهر بالةراضـر تاملؿـادنر غزف الطية الناةر يُت للزة ظ مهزر النههر امل ت اد ؾياب  ي تةخل

للتؿـــويإ قتاـــإ مـــؼ اجمامػـــر امللٌيـــر لٌـــزالا الهـــة  نؿـــة بنـــا  ت تجهيـــ  ت عػػـــ ر ملػـــر لٌـــزالا الهة 1 اتكانيـــر غـــزاير

 املؿادم باجااع الطادالا  غكا  اجملظ اجحاقزين1
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .1/020. ػذد

ِغ اٌغبِؼخ  ٝ ِششٚع ارفبل١خ ششاوخػٍاٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ 

 اٌٍّى١خ ٌىشح اٌمذَ لظذ ثٕبء ٚ رغ١ٙض ٚ رؼش١ت ٍِؼت ٌىشح اٌمذَ.

الكزيـةالا تخالُ اجملطـر الػلنيـر  ا  .020تضتيناةير نون راجملظ اجمااملد ملةينر تارتدانإ اجمتاؼ بالةترالا  ئ 

 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  

 1املتػلو باجمااغاتا تبػة دراضر اجملـظ للنههـر املتػلهـر 4..-3.رنم  لتنظيم تتهبيها ملهتكيات الهانو  ا

مـؼ اجمامػــر امللٌيــر لٌـزالا الهــة  نؿـة بنــا  تتجهيـ  تعػػــ ر ملػــر  غلـا مػــزتع اتكانيـر غــزايربالةراضـر تاملؿــادنر 

   لٌزالا الهة 1

 يلد:غالير التؿويإ غلا ما   ضكزتتبػة اللمو  اأا غالير التؿويإ الػلو ا  يط 

  غكوا 04 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد. 

  ؾوتا1 04 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 04 11111111111111111111111111111111111:املو

 زهرة دنبي ء رحمهن الزهرا دمحم الحاتمي دمحم أمهرسي

 حامد جهدي فاطمة الزهراء خمهفي رشيد وحيد عبد العالي الحهس
  عبد الجميل ايت الجران شكيب اريج اسماعيل الحريري 

  دمحم احدان سعاد ابمعيد فاتحة مهفق

  زينب الخياطي نزهة ايت حبان عائذة تاغمهت
  فضمة ازوران ابراهيم المدالوي  رشيد فنان

  كنزة عزمي مينة فريدي وهذام امزرا

  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

  ا   ة1 املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد  : 

:٠مشس ِب ٠ٍٟ   

بالةراضــــر باجاـــاع  غكــــاة  اجحاقـــزين غلـــا مهـــزر النههـــر املتػلهـــر  ؾـــادم اجملـــظ اجماـــاملد ملةينـــر تارتدانـــإ

ياــا  الا الهــة  نؿــة بنــا  تتجهيــ  ت عػػــ ر ملػــر لٌــزالا الهــة مــؼ اجمامػــر امللٌيــر لٌــز  غلــا اتكانيــر غــزايرتاملؿــادنر 

 يلد:
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 رــــــــــــر املؿزبيـــــــــــاملالٌ

 

 :غزاير اتكانير

  عػػ رتتجهي  ت  لبنا 

بطهاال املةينر ملػر يزالا الهة  

 ملاارضر يزالا الهة  بجااغر تارتدانإ

 :بي  ينزاف التالير

 1جااغر تارتدانإ 

  املؿزبير لٌزالا الهة اجمامػر امللٌير. 
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 تاهيــــــــــــــــــة
   ئأـــا  عػاـــل الةتلـــر تاملإضطـــات الػاوميـــر تاجمااغـــات  .4بنـــا  غلـــا دضـــتور املالٌـــر املؿزبيـــر الـــذي يػـــير اـــد مادتـــ

ال رابيرا غلا عػبار ًل الوضاةل املتا را لت طـير  ضـباب اضـتكادالا املـوانني  تاملواننـاتا غلـا نـة  املطـاتاالاا مـن 

 ر البةنير؛ال ربي

  انضـماما مـؼ مكـامي  الزضـالر امللٌيـرا املوجهـر ئأــا املػـاريي  اـد املنـا زالا الوننيـر للزياقـرا املنػهـةالا بال ــ يرات

اقـــــو ُ 300.غـــــواُ  01ت 03 يـــــا   تاضـــــحر املػـــــالم ياـــــا  اضـــــ راتيجيرا تال ـــــ  تقـــــػإ .022 يتـــــوبز  01ت 03هــــــ املو

 جل النهوف بالزياقر الوننير1 ةدت خارنر الهزيو ال   يابػد تهتةا   ها من  

  املتػلــو بال ربيــر البةنيــر تالزياقــر املؿــادم غليــ  بــالظهير الػــزيل رنــم  42120مــن الهــانو  رنــم  0.بنــا  غلــا املــادالا

 1(02.2 ؾطهظ  03  .34.رمكا   4.الؿادر اد  1.21.12.

 املؿـادم غليـ  بـالظهير الػـزيل يـر باجمااغـات ال راباملتػلـو 14-113رنـم  الهـانو  التنظيمـ  مـن87 بنـا  غلـا املـادالا

 1(02.1يوليو  0  341.من رمكا   02الؿادر اد  85-15-1رنم

  املتػلـو بتكـويل تختؿاؾـات للطـادالا غاـاُ  0224مـارص  02الؿـادر اـد  1.0-24بنا  غلا نزار تسيز الةاخلير رنـم

 ات تيناليم1االػا

 تامل رمـر بـي  تسارالا الةاخليـر تتسارالا  ت تير لٌزالا الهـة  الوننيـرال بزنام  تأهيل الباير تنكيذا لالتكانير إلانار  نجاس

يـــر لٌـــزالا بتنتؿـــاد تاملاليـــر تتسارالا الػـــب بر تالزياقـــر تتسارالا التجهيـــ  تالنهـــل تاللوجطـــتيَ تاجمامػـــر امللٌيـــر املؿز 

 1 02.3يونيو  3الهة  بتاري  

 الػلنيـر الكزيـةالا خـالُ اجملطـر .020نـون ر تيناةير الا تضـةتر تارتدانـإ بالـ بنا  غلا مةاتات اجملظ اجماـاملد ملةينـر

 1 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  

 

 

 

 

 

 

 :ٓـث١ رُ االرفــــــــــــــبق

 ر تارتدانإ  ماثلر اد ش ـ رة طها1جااغ 

 الهة  ماثلر اد ش ـ رة طها1 لٌزالا املؿزبير امللٌير اجمامػر 

 :٠ـــٍـٟ ِـــب ػٍٝ
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 تتكانير موقوع: .املادالا. 

 يـزالا الهـة  عػػـ ر  ملػـر بنـا  تتجهيـ  تمن  جـل  لهزقي  املتػانةيناال  امات  هةف هذه تتكانير ئأا ت ةيةل

تجلــَ لتػشيــش البايــر الت تيــر الزياقــير  عطــييرها ته بتارتدانــإ تيــذا الػــزتم الػامــر لتــةبير ملاارضــر بطــهاال املةينــر 

 1تالتشميؼ غلا ماارضر يزالا الهة  باجمااغر

 املػزتع وناتمٌ: 0 املادالا. 

 :من املػزتع يتٌو  

 1الػػر تؾهناملدبطهاال املةينر بتارتدانإ ب يزالا الهة  تجهي  ملػر 

 اقــو الكــزترير اضــتؿالُ ملػــر اقــو ال ــحيربطــهاال املةينــر بتارتدانــإ   يــزالا الهــة  ئنجــاس املز ا املز

 مطتودغات املالبظا املةرجاتا م اس  اللواس  الزياقيرا1111(؛

 ؛قولو 4.2ٌر ال  تية باملا  تالٌهزبا  بهوالا توقير الزبو بػب 

 باطتودع املالبظ؛ طاخنال  توقير املا 

 توقير غبٌر التههير بجوانر امللػر؛ 

 ٍا  داخل بنا  مةرجات ل  امللػر؛توقير مهاغة غلا ضتر ؾكوف غلا ينل با

 م ر تمهؿورات اجحزاضر12ا0بػلو  ئنجاس الطور اج ارجد للالػر. 

  امللػر1لهيار تعػبية مةخل 

 تارتدانإ: ال  امات جااغر 4 املادالا. 

 يلد: باا مااغراجتل    

 :تنجاسات -.

 اقـو الكـزترير لكــاا  الطـير الػـادي مللػـر اقو بطـهاال املةينـر بتارتدانــإ  يــزالا الهـة  ئنجـاس املز املز

الزياقــــيرا الــــزبو بػــــبٌر املــــا   اللــــواس  املالبــــظا املــــةرجاتا م ــــاس   ا مطــــتودغاتال ــــحير

 111(1تالٌهزبا ا1

 م ر تمهؿورات اجحزاضر12ا0بػلو  توقير اجحزاضر تدنجاس الطور اج ارجد للالػر. 

  1قولو 4.2توقير الزبو بػبٌر ال  تية باملا  تالٌهزبا  بهوالا 

 1باطتودع املالبظ طاخنال  توقير املا 

 1توقير غبٌر التههير بجوانر امللػر 

 ٍا  داخل توقير مهاغة غلا ضتر ؾكوف غلا ينل ببنا  مةرجات ل  امللػر1ا

 1لهيار تعػبية مةخل امللػر 

 :غزتم اضتؿالُ امللػر -0

  مللػراعػيي  مطإتُ نار مةيز( غن. 

 لةي ؛ تالتجهي ات املتوقزالا تيذا جايؼ املػةاتامللػر  الهيا  ب زاضر 

  ُالػػر خالُ ق رالا الكاا ؛الطهز غلا  طن اضتؿال 
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  ػانـة غلالهـا اـد دق ـر ت اـالت يغـؿاُ املنونـر بػـة ق ـرالا الكـاا  املت ر الػػرؾيانالتٌكل باؿاريل

 الهة 1لٌزالا  املؿزبير باجمامػر امللٌير

  اــــد الــــةليل الــــذي ضــــتوقزه املهاتلــــر ال ــــ   ضــــتػااُ املتكــــانرت ت تضــــتؿالُ تتوجالهــــات ا  ــــرا  غــــزتم

 1تلؿو غلا مةخل امللػر رهذه الػزتم تالتوجالهات ضتبي  غلا لو  دتؾهناملضتكؼ الػػر 

 1ضاغر اد يضبوع 41 تاجحةدالا ادامللػر  اضتػااُةالا الهؿو  ا  را  امل 

  1غلا لػبر يزالا الهة   ؿزااضتػااُ امللػر يهتؿز 

  تٌــــو  لكاةــــةالا ينةيــــر املنكــــوير ت ــــإ لــــوا  اجمامػــــر امللٌيــــر املؿزبيــــر لٌــــزالا اضــــتػااُ امللػــــر  تلويــــر

 الهة  تالػؿر اجمهوير1

 ؛..ة ق ..اغر   00غةد الالغبي  م ةد اد  انصاا) 

 املهـاُت املتػانـة الةتريـر تال ـ  يهـو   هـا ػـر اـد نكـظ اليـو  اج ؿــ للؿـيانر لتمتناع غن بزمجر ال

 1مػ  غلا جلَ

 ارتةا    ذير رياقير مناضبر للػػر تؾهناملد غبي  غلاال ارؾا  ال. 

 : غاليات الؿيانر -4

 التنظيل اليومي للالػر؛ 

  ؛دتؾهناملالػػر  ضيكؼاملهاُت الذي من النظا  ال   ضييبت   بانتظا ضهي امللػر 
 

 الهة   لٌزالا املؿزبير امللٌير اجمامػر: 3 املادالا 

 الهة  بـ: لٌزالا املؿزبير امللٌير اجمامػر تل   

 1اقير ت اجميوتهنير  ئنجاس الةراضات الهبوؾز

 تؾهناملد1بالػػر  بطهاال املةينر بتارتدانإ يزالا الهة  تجهي  ملػر 

 الا ضاتي  اد ئنار دق ر الت االت1 التٌكل بؿيانر الػػر ملة 

املنؿـوؽ  تال  امـبتنكيـذ ت املطـبوتارتدانـإ  جااغـرتػهـة تنكيذ ال  ا  اجمامػر امللٌير لٌـزالا الهـة  ب تيزتبو

 .منها تتوقير التجهي ات تتلير تتكانيرغلالها اد هذه 

 1تالتتبؼ إلاغزاف جمنر: 1املادالا 

   ـة مـن باضـتةغا  بهلـر تتجتاـؼ املتػانـةين الهـزقي  لـدماث مـن تتٌـو   تالتتبـؼ لإلغـزاف جمنـر ت ـةث

لاا ينلا غلا  غهز ضتر ًل مزالا الهزقي  تياٌـن اضـتةغا  ًـل شـ ـ  اجتااغهـا1 قـزترالا  ت قاةةالا هناى    تبي  ًت

 1اللمنر تجتااغات  كورهم  ت  كور   ةهم مكية يٌو    ت هيار  ت  ي مإضطر

 1تبؼتالت إلاغزاف جمنر اختؿاؾات: 1املادالا 

 :اج ؿوؽ تغلا تتكانيرا بنود تنكيذ  طن غلا الطهز تالتتبؼ إلاغزاف جمنر تتوأا

 تتكانير؛ موقوع املػزتع ئنجاس  غؿاُ تهة  تتبؼ 

 تديجاد املػزتع ئنجاس عػ رف نة ال   املػاًل دراضر  ُ  لها؛ املناضبر اجحلو

 الهزارات ات اج: 0املادالا. 
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اقو التتبؼت  إلاغزاف جمنر داخل الهزارات تت ذ  . غكاهها بي  بالتو

 التهنير املػايير ا  را : .املادالا. 

 تاملػاارير التهنير الةراضات بانجاس رهي  البنا ات  ت يضاضير الت تير الباير مػاريؼ جايؼ ئنجاس ئ 

ل تالبي يرا ُ  تالتهنيرا املالير الظزتف   طن اد املػزتع  نجاس قزترير دراضر ًت  املهلوبر ال راخيـ غلا تاجحؿو

 1الػال  ها اجماري  تينظار الهواني  تقو

 انبر تالتةنيو: 0املادالا  املز

انبر  ت تةنيو الهياات اج تؿرا تيل    الهزقا  بالتػات   ت كؼ جايؼ الػاليات املزتبهر بانجاس املػزتع ملز

ٍاقر الوثاةو تاملػلومات الكزترير لتطه انبر تالتتبؼ تجلَ باةهم ب  يل الهيا  باهاتهم1مؼ  غكا  جمن املز

 امللٌير  هوم :2.املادالا 

ٍا جمااغر تارتدانإ  .تبهى البنايات تالتجهي ات اجحةثر اد ئنار هذه تتكانير مل

 عػةيل تتكانير: .1املادالا. 

 1ياٌن عػةيل تمزاجػر بنود هذه تتكانير باهتطاا مال و تقو نكظ املطانز املتبػر اد ئبزامها

 عطوير اج القات: 0.املادالا. 

ًل خالف ي ؿل بي  الهزقي  املتػانةين ب ؿوؽ تأتيل بنود هذه تتكانيرا  ت باناضبر تنكيذهاا يتم 

 1قك  بالهزم اجحبير

 ضزيا  مكػُو تتكانير: 13املادالا. 

 .يطزي مكػُو هذه تتكانير ابتةا  من تاري  تونيػها تاملؿادنر غلالها

 ............................................:بتاري نظاةز  ؾلير ( 3  ت زرت هذه تتكانير اد ثالث

 املتػانةالا ئمكا ات ينزاف

 الطية رة ظ اجمامػر امللٌير املؿزبير لٌزالا الهة   ر تارتدانإجااغالطية رة ظ 

 

 توقيع كاتب المجلس               توقيع النائب األول للرئيس           

 رشيد فنان                                            دمحم أمهرسي                    
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 :اٌضبٌضخ ػششإٌمطخ 
اٌغبء ارفبل١خ ششاوخ ِٓ أعً رذث١ش ٚ رغ١١ش ؽبفٍخ إٌمً اٌّذسعٟ 

 اٌجٛسح ٓ عّبػخ ربسٚدأذ ٚ عّؼ١خ "إٌظش" ثؾٟـثؾٟ اٌجٛسح ث١

ة ر  مهزلــا  الناةــر يُت للــزة ظ الٍلاــر للطــية غبــة املــنػم املنــاني رةــ ظ اــد مطــتهل هــذه النههــر  غهــى الطــي

 مؿلحر الػإت  تجتااغير ت الثهاقير ت الزياقير لتهةيم غزف  ُو املوقوع1

 سئ١ظ ِظٍؾخ اٌشئْٚ االعزّبػ١خ ٚ اٌضمبف١خ ٚ اٌش٠بػ١خ  .................................................... ػجذ إٌّؼُ إٌّبٟٔ

النهـــــل املةرلـــــا  بػــــزاير مـــــؼ املبـــــادرالا الوننيـــــر للتنايـــــر  ـــــاقالت  . ــــواأد  02.1انتاــــإ اجمااغـــــر  خـــــالُ ضـــــنر 

البػزير ال   نامإ باضتهةاف مجاوغر من املنانو اجحيهر باةينر تارتدانـإ منهـا يـد البـورالا  يويـةيز ت يـد الشيةانيـر 

ةبير 1 مـن اختارت اجمااغر التاطيو مؼ اجماػيـات اجحليـر للتـ’ 2 ساتير ضيةي داتد ت  تاد الؿشاُ ساتير ضيةي بالؿاسي 

ٍار للطــاينر ماــا  قــانها جاػيــر النؿــز ب ــد البــورالا اتدــح جملــظ ضــو  التــةبير ت يــذا توؾــلإ اجمااغــر بػزيكــر اضــتن

 دقؼ اجملظ الؿا  تتكانير ت عؿييرها 1

 ِغزشبس عّبػٟ  ............................................................. ؽبِذ عبٚدٞ

 يتوبز من   طر غلم  بالاطبر للماػير ال   ض تم غهة اتكانير غزاير مػها قف  جاػير  ةيثر الػهة اد

 املاٌن غة  توقزها غلا تؾل مهاتي 

 ِغزشبسح عّبػ١خ  .......................................................... ص٠ٕت اٌخ١بؽٟ

يجر    تٌو   ضباب تلؿا  تاضحر ت يذا تتكانير ت بنودها ت ال  امات ًل ينزاف ملػزقر ضبر تلؿا  ت 

ير متوقزالا غلا تؾل مهاتي ا مػٍل اجماػير اجحةيثر الػهة الؿذت ي ة لؿا تختالُ ت غة  تقا  ال  ا  جاػير النؿز 

 ر مػها1يقال ياٌن غهة غزا

 ِغزشبس عّبػٟ  ............................................................. شى١ت اس٠ظ 

هناى غزاير مؼ جاػير  يويةيز ت غزاير مؼ جاػير البورالا ت هذه يخيرالا عػتٍي من الثان ت التٍلكر 

ًان راال قاجحاقلر املارالا غلا البورالا لم ا تهم بػزاير ب و تا ة مؼ جاػير تا ةالا ل الباهظر تكادي التبذيز 1 اج  

اد النهل املةرلا  1 ضنهو  باضت كار  وادث الطير ال    لإلناثيضبهير   غها يذالَ نظزا  11ثم مطألر اضت هام

ًانإ قالها تقيات ت هنا نز     ةعػزف لها التالميذ بال ًا  جيزا  ت  نثا اج  الراجات الهواةير  هكل ؾير م م  ضوا  

 1ااد غلي  هو الطنقاملػيار يضالا  الذي يجر تغت

 ِغزشبسح عّبػ١خ  ................................................................ ص٘شح دٔجٟ

نؿز قف  نامإ بالتةبير ب ٌار غالير ت نامإ بالتواؾل مؼ الطاينر ياا    هناى انباُ الماػير جبالاطبر 

ٍاي1نكل ت نكلر  0.يبير غلالها تهزيبا  دراير  لإلخوا تيذا هل   املػزتقر هل  د قػال من  تليا  يمور  راج  قالػ

 يجلر الػَ  مها  ةيثر الػهة 1 جمةيةالا تملكها الهانوني ت يش اؽ املٍلكي   ها 11خؿوؾا ماباجماػير ا

 ِغزشبس عّبػٟ  ................................................................ دمحم اؽغبْ

ي ـ النهل املةرلا  قتهزال غةالا غالمات اضتكها  هل توجة  ضباب منههير  الطال  غليٌم مجةدا  ما اد ما

انػيا اد بةاير  يتوبز اجماػيتي  تموقػير  لؿا  تتكانير مؼ اجماػير    هناى مطاةل  خ ز  لم يثم جيزها ت

عػتؿال  هاا تثني  ضوا  الهةيار تاجمةيةالاا هنا نز     هناى ؾاوف ت غيا  ؾير تاضحر بتاتاا هذا من جهر 

تمن جهر  خز  يجر    نػلم    قياا ي ـ النهل املةرلا  قيتهلر  ناضا جتي تختؿاؽ تمن مطتو  غاأد من 

الم نظزا للاها  املٍلكي   ها للتػامل مؼ ينكاُ تنهلهم ضوا  جيورا  ت ئناثاا يالمي هذا راجؼ ملا الثهر تجتي  خ

 يتػزف ل  ينكاُ من  غااُ غايػر1 
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يػو   ن  ا ياٌن ئ كار اجماػير قهو غبثا خؿوؾا هذه اجماػير ا تتوقز غلا تؾل تيذلَ  غكاهها هل 

خال دا اجمانر يي ر  هاير قاانكاُ  مانر اد غاةهنا ل طإ باطألر ضهلر قػال جةيزين بالثهر هذا من اجمانر ي 

قهنا تٌان املػاًلا اجا ق ذاري من    نطاؼ مػٍل من هذا الهبيلا ئجا ي الؾر يجر    ي رى ينكاُ اد  يادي 

ٍاُ قيجر  خة  منر تتٍلل  هم تبالنهل اج اؽ  هما تمادا  هذه اجماػير لم يؿةر منها شا   تلم يٌن هناى ئغ

املطألر من هذا اجمانر  ي اجمانر اج اؽ باامانر تالثهر تيخالم قف   غيا  قزتري توقزها ياا  مها تلػر دترا 

يبيرا قأنكاُا الناص عػت ر يذلَ  نكالنا بؿل النكز غن مطألر الهيا  بةقؼ الواجر اج اؽ  هما املهم    هناى 

 ج الهزار1اد ات ا طري مطاةل تتهلر املشية من ال

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

ٍارير من الطية رة ظ اجمااغر ال رابير تتوقز غلا  تونيػات جماوغر من  2..يتوقيي هناى غزيكر اضتن

ٍا  يد البورالا غن مػاًل تب  اس من بةاير الطنر الةراضيرا اج    هناى مجاوغر  إلابا   ي  با  ت تليا  تالميذ تض

تونيػاتا ادا قيجر     2..هزت ر اد هذه الػزيكر تياا نلإ قهذه الػزيكر تتٌو  تت توي غلا من املػاًل امل

ٍاُ مهزتال انبو  غلا هذه املػهي ت منههيا ا  نا  هذا الػةد من تبا  بػزيكر  ُو النهل املةرلا  اج هناى اغ

 يجر منانػت   ا 1

البورالا لتؿزقالها مؼ  بنا هم بنا ا غلا هناى مػٍل مهزتال  مامنا ئا تهو مػٍل يطتنٌز ضاينر يد 

ال   يتػزقو  لها ن ن لن نبهى مٌتواد تيةي تنٌتكي قهو بالٌال  بل ضنهو  بالهيا   تب  اسات تضتكشاسات ت 

 ب هوالا تهذا تاضح جةا لٌوننا تقػناها م ل منانػر تقان جةُت املةارضر لن نطاي بتكانم الوقؼ1

ي يجد تغتااد غلي  تاللواةي املاثلر  مامنا اي اللواةي ذلَ تالج إبثالذي ياملػهى تاجحهيهر يذا الةليل 

ٍارير منههيا ا ياٌن    يجتاؼ   ا هيهي مادا  الناص التجاو  ش ـ دت     يٌو  مػٍل غويـ ت2..تضتن

ٍارير تناموا بذيز املػاًل ال   يتػزقو  لها هنا يجر الوؾُو جحل  ا تهو تت كام مؼ جاػير لةقؼ لػزيكر اضتن

ًانإ مطتػةالا لتطيير هذه اجحاقالت لتهو  بتطييرها قهذا مػٍل غويـ لذلَ نزال  هذه الهزيهر قهو   خز  ئ  

انؼ ا ياٌن عؿييره1  ت

 ِغزشبسح عّبػ١خ  .......................................................... ص٠ٕت اٌخ١بؽٟ

ٍامنر ترا  جلَا أمط ٍايات يجر  ت هو منها تمن يضباب ال لر    هناى تونيػات اش اؽ تيذلَ غ

ملتهم بزب ئأا    تثبتإ ادانت  1 لم نهم بالتواؾل مؼ اجماػير قبػل رباا تٌو  هناى نشاغات اضباب قهانونيا ا

 خز  قيجر التأية من هةه املطألر 1 يجر يذالَ تغارالا ملطألر املبادرالا الوننير للتناير البػزير ت الطلهر يةلَ 

ٍاير مطإتلر غلا التأية من هذه املػهيات هل هناى قػال  ضباب ناةا ٍاُ قالػ ر ت هيهير   قهذا يذلَ يػت ر ئغ

املوجهر جمهر مػينر بةت  دليل تهزال عطاؤات غةالا  تبالتاأد ياجلظ ييل لنا    تأية من جلَ قال يجر الهيا  

بأخذ الهزارات باجزد    قار من الناص ناموا باتكام غلا    ش ـ ا يناضبهم يجر    تٌو  هناى  ٌار تتزيط 

  1رات  بنا ا غلا غاييات الطاينراد ات اج الهزا

 

 

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

ًا  من املاٌن    نهُو جلَ لٌن الطاينر عػتٍي من النهل املةرلا   ٍارير مكادالا  ًا  لةينا غارقر اضتن ئ  

ٍاُ ي بير قال يجر قجاػير النؿز املٍلكر بالتطيير لم تتهاها الطاينر قهو غبثا لتؿزقالها ت خالنها  تهذا يهزال ئغ

ٍارها قة بػل التؿزقات  تلن ننٌز  ننا ينا انتظار غزيكر  خز  للت هو لٌن قػال تم  ٍار هذه الػزيكر باضتن ئن
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ٍاُ اد النهل املةرلا  تهو مػٍل ا ياٌن تزي     يطتاز قن ن اد بةاير الطنر تيجر  الت هو تتجةتا    هناى ئغ

 1ا الهةر املةرلا  قال يجر تزى يمور تشية غن  ةها التؿةي ملا ياٌن    ي ط من ردتد قػل من بينه

 ِغزشبس عّبػٟ  ............................................................. ؽبِذ عبٚدٞ

ٍي ا نهؼ اد مػٍل الظلمااع للهزف آلا تًان راال ال ريط   طن  ل ئج يابػد إلاض  1خز ل

 ِغزشبسح عّبػ١خ  ................................................................ عؼبد أس٠ت

  لٍي ا نزيش قهو بٍل ما بالاطبر ملا يتػلو باوقوع اتكانير غزاير من  جل تةبير تعطير  اقلر النهل املةرلا

ي يو بالؿا  الػزاير  ت بالن اغات ال   اسالإ ؾير تاضحر للػيا  يجر تقؼ مطألر النهل املةرلا   اد إلانار الذي 

ٍارير تقػإ  غنةما نت ةث غن النهل املةرلا   قهو آلير تقػإ لتهزير  ياٌن   من  جل   هذه الالة ر تضتن

ُ ت تالميذ اج ؿؿر لهم  اقلر النهل املةرلا  تبالتاأد قأنا  تد عطليو الكو   وُ خةمر ال ربير تالتػليم لألنكا

ًا  النهل املةرلا  مهؿزا  ٍارير اتليا  التالميذ ئ   مجاوغر من يغيا  ال   نة تٌو  ضببا اد هذه الػزيكر تضتن

ًااد تمهنؼ للذهاب اد ئن ار الكضخ لٌن ئ  لم تٌن هذه الػزتم اد الو يكر املويولر ئلي  قهذا ياٌن    يٌو  ضببا  

ًانإ هناى اتكانير جةيةالا هناى غزتم تةقؼ بت هيو  زتف  انػر قيجر الزجوع لألضباب اجحهيهير اد  الر  ت

ًانإ هذه يخيرالا بطبر النهل   منر تنحي ر مؼ إلابتػاد غن ما عطبر اد يتابر الػزيكر ياثاُ ا نػزف ئ  

 يال تج   ي هناى تأخير  ت ت زع  ت ا  هلير للطاةو ملشاتات مهنت  قهذه عػتر  املةرلا  الذي لم يهم بو يكت  غلا

 ضباب موقوغير تةقؼ اد ئتجاه الكضخ قيجر    تت هو لةينا الهناغر بأ  هذه الػزيكر تتوج  الير من 

التالميذ للهذر يطونوها  ت ئأا نزيهر تو يكها     مها تاظ ب و التالميذ اد اجحكور اد الونإ املناضر تتةقؼ ب

املةرلا  قف  مطببات مهنػر تةقؼ لكضخ تتكانير  ياال ظر بطيهر اد الوثاةو ال   تؿلها يػار بػٍل متٌزر اأا 

ًا  هذا النهل املةرلا  يهو  بنهل تالمية تبتةاتي تتغةادي تالثانوي  ت  التالميذ تالهلبر ماا يةقػو  للطإاُ ا  

الهلبر قهو قااثكانيات تلشمنا باوجر املؿهلح اللؿوي ان  ا ياٌن لنا     التػليم الػاأد قهو ا  هذا ي ـ

 نتٍلم اننا ضنكتي باب تاضؼ لل لو جاخل  اقالت النهل املةرلا 1

 ٔبئت وبرت اٌّغٍظ  ............................................................ ٘شبَ اِضساٚ

   تكو ًليا مؼ تخوا  اد املوقـوع قهـو يطـت و التػاـو نظـزا جحطاضـير املوقـوع تتأجيلـ  جملطـر مهبلـر ليٌـو 

 هناى نزار ؾاةر1

 إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ  ............................................................. دمحم أِٙشعٟ

النهـــل املةرلـــا  لـــ  غالنـــر ا ملػزقـــر مـــن خـــل بااتكانيـــر  النهـــاع ج  رباـــا نـــزال التأجيـــل منااضـــر جـــةا لتػايـــوئ

باملةرضــر  ي مــؼ تسارالا التػلــيم يــذلَ قــن ن هنــا ملــا نهــو  بتػيــي   غكــا  اجمــالظ ا توجــة عػي نــات اــد مجــالظ التــةبير 

اخــل املإضطــات التػليايــر قأنــا مــؼ مطــألر تنــالع د ن ــن ياطتػــاريي  جاــاغيي  بػيــةين ًــل البػــة غــن مــايجزي اج  

 1اجماػير املػٍل مؼ ثم ب ط من خلإ  ها ت  الطابهر تالبنود ال    رق ر الت االت اج اؽ باجماػيدغلا 

 غالير التؿويإ:
بالؿـا  اتكانيـر غـزاير مـن   النههـر املتػلهـربـط اـد تأجيـل ال بػـة جلـَ غـزف الطـية الناةـر يُت للـزة ظ مهـزر 

 جل تةبير ت عطـيير  اقلـر النهـل املةرلـا  ب ـد البـورالا بـي  جااغـر تارتدانـإ تجاػيـر  النؿـز  ب ـد البـورالا  لـةترالا ا هـر 

 للتؿويإ قتاإ املؿادم باجااع الطادالا  غكا  اجملظ اجحاقزين1
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .1/020. ػذد

ل١خ ششاوخ ِٓ أعً رذث١ش ٚ رغ١١ش ؽبفٍخ إٌمً اٌّذسعٟ اٌغبء ارفب

 اٌجٛسح ثؾٟ اٌجٛسح ث١ٓ عّبػخ ربسٚدأذ ٚ عّؼ١خ "إٌظش" ثؾٟ

الكزيـةالا تخالُ اجملطـر الػلنيـر  ا  .020تضتيناةير نون راجملظ اجمااملد ملةينر تارتدانإ اجمتاؼ بالةترالا  ئ 

 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  

 1املتػلو باجمااغاتا تبػة دراضر اجملـظ للنههـر املتػلهـر 4..-3.رنم  كيات الهانو  التنظيم تتهبيها ملهت

بالؿـــــا  اتكانيـــــر غـــــزاير مـــــن  جـــــل تـــــةبير ت عطـــــيير  اقلـــــر النهـــــل املةرلـــــا  ب ـــــد البـــــورالا بـــــي  جااغـــــر تارتدانـــــإ تجاػيـــــر 

 الير التؿويإ غلا ما يلد:غ  ضكزتتبػة اللمو  اأا غالير التؿويإ الػلو ا  يط 1 1 النؿز  ب د البورالا

  غكوا 04 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد. 

  ؾوتا1 04 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 04 11111111111111111111111111111111111:املو

 زهرة دنبي الزهراء رحمهن  دمحم الحاتمي دمحم أمهرسي

 حامد جهدي فاطمة الزهراء خمهفي رشيد وحيد عبد العالي الحهس
 عبد الجميل ايت الجران فضمة ازوران شكيب اريج اسماعيل الحريري 

 دمحم احدان كنزة عزمي سعاد ابمعيد فاتحة مهفق

 اطيزينب الخي ابراهيم المدالوي  نزهة ايت حبان عائذة تاغمهت
  مينة فريدي هذام امزراو رشيد فنان

  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

  ا   ة1 املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد  : 

:٠مشس ِب ٠ٍٟ   

النههـــــر تأجيـــــل البـــــط اـــــد باجاـــــاع  غكـــــاة  اجحاقـــــزين غلـــــا مهـــــزر  ؾـــــادم اجملـــــظ اجماـــــاملد ملةينـــــر تارتدانـــــإ

بير ت عطيير  اقلر النهل املةرلا  ب د البورالا بي  جااغر تارتدانـإ ت جاػيـر بالؿا  اتكانير غزاير من  جل تةاملتػلهر 

  النؿز  ب د البورالا لةترالا ا هر1

 توقيع كاتب المجلس               توقيع النائب األول للرئيس           

 رشيد فنان                                            دمحم أمهرسي                    
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 إٌمطخ
 :اٌشاثؼخ ػششح

اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِششٚع ارفبل١خ ششاوخ ِٓ أعً رذث١ش ٚ 

ٓ عّبػخ ربسٚدأذ ـرغ١١ش ؽبفٍخ إٌمً اٌّذسعٟ ثؾٟ اٌجٛسح ث١

ٚعّؼ١خ "اٌغضاي ٌألػّبي االعزّبػ١خ ٚ اٌضمبف١خ ٚ اٌش٠بػ١خ ِٚؾٛ 

 األ١ِخ" ثؾٟ اٌجٛسح

تهل هــذه النههــر   ــام الطــية ر  مهزلــا  الناةــر يُت للــزة ظ  نــ  ضــ تم تأجيــل البــط اــد هــذه النههــر اــد مطــ

 لةترالا ا هر  رتبانها بالنههر الطابهر1

 غالير التؿويإ:
تاـــــد ؾيـــــاب  ي تـــــةخل  غـــــزف الطـــــية الناةـــــر يُت للـــــزة ظ مهـــــزر  تأجيـــــل البـــــط اـــــد النههـــــر املتػلهـــــر بالةراضـــــر 

تع اتكانير غزاير من  جـل تـةبير ت عطـيير  اقلـر النهـل املةرلـا  ب ـد البـورالا بـي  جااغـر تارتدانـإ تاملؿادنر غلا مػز 

تجاػيــر  الؿــشاُ لألغاــاُ تجتااغيــر تالثهاقيــر تالزياقــير تم ــو يميــر  ب ــد البــورالا  لــةترالا ا هــر للتؿــويإ قتاــإ 

 املؿادم باجااع الطادالا  غكا  اجملظ اجحاقزين1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   0202االستثنائية نونبر محضر الدورة 

 

 

136 

 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .0/020. ػذد

اٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ ِششٚع ارفبل١خ ششاوخ ِٓ أعً رذث١ش ٚ 

ٓ عّبػخ ربسٚدأذ ـرغ١١ش ؽبفٍخ إٌمً اٌّذسعٟ ثؾٟ اٌجٛسح ث١

ٚعّؼ١خ "اٌغضاي ٌألػّبي االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بػ١خ ِٚؾٛ 

 األ١ِخ" ثؾٟ اٌجٛسح

الكزيـةالا تخـالُ اجملطـر الػلنيـر  ا .020تضـتيناةير نـون رارتدانإ اجمتاؼ بالـةترالا اجملظ اجمااملد ملةينر ت ئ 

 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  

املتػلـــــــو باجمااغـــــــاتا تبػـــــــة دراضـــــــر اجملـــــــظ للنههـــــــر  4..-3.رنـــــــم  تتهبيهـــــــا ملهتكـــــــيات الهـــــــانو  التنظيمـــــــ 

ل تــةبير ت عطــيير  اقلــر النهــل املةرلــا  ب ــد البــورالا 11 بالةراضــر تاملؿــادنر غلــا مػــزتع اتكانيــر غــزاير مــن  جــاملتػلهــر

تبػـــة 1 بــي  جااغـــر تارتدانـــإ تجاػيـــر  الؿـــشاُ لألغاـــاُ تجتااغيـــر ت الثهاقيــر ت الزياقـــير تم ـــو يميـــر  ب ـــد البـــورالا1

 غالير التؿويإ غلا ما يلد:  ضكزتاللمو  اأا غالير التؿويإ الػلو ا  يط 

  غكوا 04 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد. 

  ؾوتا1 04 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 04 11111111111111111111111111111111111:املو

 زهرة دنبي الزهراء رحمهن  دمحم الحاتمي دمحم أمهرسي
 حامد جهدي فاطمة الزهراء خمهفي د وحيدرشي عبد العالي الحهس
 عبد الجميل ايت الجران فضمة ازوران شكيب اريج اسماعيل الحريري 

 دمحم احدان كنزة عزمي سعاد ابمعيد فاتحة مهفق
 زينب الخياطي براهيم المدالوي  نزهة ايت حبان عائذة تاغمهت

  مينة فريدي هذام امزراو رشيد فنان
  اقكي  يغكا غةد  ا   ة1: الز

  ا   ة1 املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد  : 

:٠مشس ِب ٠ٍٟ   

باجاـــــاع  غكـــــاة  اجحاقـــــزين غلـــــا مهـــــزر تأجيـــــل البـــــط اـــــد النههـــــر  ؾـــــادم اجملـــــظ اجماـــــاملد ملةينـــــر تارتدانـــــإ

بـورالا بـي  املتػلهر بالةراضر تاملؿادنر غلا مػزتع اتكانير غزاير من  جل تةبير ت عطيير  اقلر النهل املةرلا  ب ـد ال

 جااغر تارتدانإ تجاػير  الؿشاُ لألغااُ تجتااغير تالثهاقير تالزياقير تم و يمير  ب د البورالا لةترالا ا هر1

 توقيع كاتب المجلس               توقيع النائب األول للرئيس           
 رشيد فنان                                            دمحم أمهرسي                    
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 :اٌخبِغخ ػششحإٌمطخ 
ٓ عّبػخ ـاٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ رؼذ٠ً ارفبل١خ ششاوخ ث١

 ربسٚدأذ ٚ اٌّغٍظ االل١ٍّٟ ٌٍغ١بؽخ ثزبسٚدأذ

النههــر  اــد مطــتهل هــذه النههــر   ــام الطــية ر  مهزلــا  الناةــر يُت للــزة ظ  نــ  ضــ تم تأجيــل البــط اــد هــذه

 لةترالا ا هر ئأا  ي  اتكاال الزؤيا

 غالير التؿويإ:
غــــــزف الطــــــية الناةــــــر يُت للــــــزة ظ مهــــــزر تأجيــــــل البــــــط اــــــد النههــــــر املتػلهــــــر الةراضــــــر  اــــــد ؾيــــــاب  ي تــــــةخلت

ئأـا تاملؿادنر غلا عػةيل اتكانير غزاير بي  جااغر تارتدانـإ ت اجملـظ تنليمـ  للطـيا ر بتارتدانـإ1 لـةترالا ا هـر 

 للتؿويإ قتاإ املؿادم باجااع الطادالا  غكا  اجملظ اجحاقزين1اتكاال الزؤيا  ي  
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 ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 .020/.. ػذد

ٓ عّبػخ ـاٌذساعخ ٚاٌّظبدلخ ػٍٝ رؼذ٠ً ارفبل١خ ششاوخ ث١

 ّغٍظ االل١ٍّٟ ٌٍغ١بؽخ ثزبسٚدأذربسٚدأذ ٚ اٌ

الكزيـةالا تخالُ اجملطـر الػلنيـر  ا  .020تضتيناةير نون ررتدانإ اجمتاؼ بالةترالا اجملظ اجمااملد ملةينر تا ئ 

 020.1نون ر  20املنػهةالا بتاري  

املتػلـــــــو باجمااغـــــــاتا تبػـــــــة دراضـــــــر اجملـــــــظ للنههـــــــر  4..-3.رنـــــــم  تتهبيهـــــــا ملهتكـــــــيات الهـــــــانو  التنظيمـــــــ 

ااغـــــر تارتدانـــــإ ت اجملـــــظ تنليمـــــ  للطـــــيا ر بالةراضـــــر تاملؿـــــادنر غلـــــا عػـــــةيل اتكانيـــــر غـــــزاير بـــــي  ج 11املتػلهـــــر

 غالير التؿويإ غلا ما يلد:  ضكزتتبػة اللمو  اأا غالير التؿويإ الػلو ا  يط 1 بتارتدانإ1

  غكوا 04 :111111111111111111111111111111111111اجحاقزين يغكا غةد. 

  ؾوتا1 04 11111111111111111111111111111111111:املػ ر غنها: يؾواتغةد 

  اقهيــــن: يغكا غةد  :غكوا تهم الطادالا 04 11111111111111111111111111111111111:املو

 زهرة دنبي الزهراء رحمهن  دمحم الحاتمي دمحم أمهرسي
 حامد جهدي فاطمة الزهراء خمهفي رشيد وحيد عبد العالي الحهس
 نعبد الجميل ايت الجرا فضمة ازوران شكيب اريج اسماعيل الحريري 

 دمحم احدان كنزة عزمي سعاد ابمعيد فاتحة مهفق
 زينب الخياطي ابراهيم المدالوي  نزهة ايت حبان عائذة تاغمهت

  مينة فريدي هذام امزراو رشيد فنان
  اقكي :  يغكا غةد  ا   ة1الز

  ا   ة1 املاتنػي  غن التؿويإ يغكا غةد  : 

  يقرر ما يمي:
باجاـــــاع  غكـــــاة  اجحاقـــــزين غلـــــا مهـــــزر تأجيـــــل البـــــط اـــــد النههـــــر  تارتدانـــــإؾـــــادم اجملـــــظ اجماـــــاملد ملةينـــــر 

بالةراضــــــر تاملؿــــــادنر غلــــــا عػــــــةيل اتكانيــــــر غــــــزاير بــــــي  جااغــــــر تارتدانــــــإ ت اجملــــــظ تنليمــــــ  للطــــــيا ر املتػلهــــــر 

 1لةترالا ا هر بتارتدانإ

 توقيع كاتب المجلس               توقيع النائب األول للرئيس           

 رشيد فنان                                           أمهرسي                    دمحم 
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 برقية

 الولاء والإخلاص مرفوعة

 إلـــــى

 يٕالَا جالنح انًهك دمحم انعادض َصسِ هللا
 

ذكدسٖ ػٛدد ٔدهدٕل  0902َدَٕثس  90االظدرنُائٛح تردازٚ  تًُاظثح اخرراو أشغال انددٔزج 

أذشددس   ٚددا يددٕال٘ تصددفرٙ زئٛعددا نهًجهددط انجًدداػٙ نًدُٚددح ذازٔداَددد   االظددرمالل انًجٛددد   

أصانح ػٍ َفعٙ َٔٛاتح ػٍ كافح أػضاء انًجهط انجًاػٙ ٔيٕظفٙ ٔأػٕاٌ انجًاػح ٔظداكُح 

انًدُٚح ألذمدو إنٗ يمايكى انؼانٙ تاهلل تأصدق يشداػس اندٕالء ٔاالخدالا ٔانٕفداء يؼدستٍٛ ػدٍ 

دَا اندائى ٔٔلٕفُا ٔزائكى نهدفاع ػٍ انٕددج انرساتٛح ٔظٛادج انًًهكح انًغستٛح انشسٚفح  ْٔٙ ذجُ

فسصددح ٚددا يددٕال٘ نهرؼثٛددسػٍ يددا ٚشانجُددا يددٍ شددؼٕز تددانفشس ٔاالػرددصاش تًعدداز انًغددسب تؼددد 

ٚدا االظرمالل انر٘ ػس  فرخ أٔزاغ كثدسٖ ذمدديد تدانًغسب ٔزفؼدد يدٍ َٓضدرّ  َددػٕ نكدى 

ًددس ٔانصددذح ٔ انؼافٛددح يثددازكٍٛ كددم انشطددٕاخ ٔانًثددادزاخ انرددٙ ذثاشددسَٔٓا تطددٕل انؼيددٕال٘ 

ٔكرا األٔزاغ ٔإلصالداخ انرٙ ذؼطٌٕ اَطاللرٓدا ٔ ذعدطسَٔٓا ػهدٗ أزل انٕالدغ فدٙ شدرٗ 

 انمطاػاخ ٔانًجاالخ ٔذؼًهٌٕ يٍ خالنٓا نثُاء دٔنح انذك ٔانمإٌَ ٔانًؤظعاخ.

ٛى ٔألس ػُٛكى تٕنٙ ػٓدكى انًذثٕب يٕال٘ دفظكى هللا ٚا يٕال٘ تًا دفع تّ انركس انذك

انذعٍ ٔشد أشزكى تشمٛمكى انعؼٛد انًٕنٗ زشٛد ٔتثالٙ أفساد أظسذكى انؼهٕٚح انشسٚفح ٔشدؼثكى 

 انٕفٙ  إَّ َؼى انًٕنٗ َٔؼى انُصٛس. 

 ٔانعالو ػهٗ انًماو انؼانٙ تاهلل ٔزدًرّ ذؼانٗ ٔتسكاذّ

 .020نون ر  20 زر بتارتدانإ اد : 

 غتـــاب الػزيكــرخةيــم ي 

  ناةر رة ـظ اجملظ اجمااملد

 لتارتدانإ

 ر  مهزلا 

  


