
1 
 

 

 

 

 

 

 

 ميشاىية املواطً

 

 اجلناعة ميشاىية   

 رًٍ إشارة أي مواطً
 

 
 
 
 

https://taroudannt.ma 



2 
 

 
 

 

 
 

I 3 

1 3 

2 4 

3 4 

4 6 

II 22226 

1 6 

 6 

 8 

2 12 

 12 

 12

III 13 

IV 15 

 الفهرس



3 
 

 

I. مدخل: 

تكريسا للحق في ، وطنينالمواصل مع التوت الياآتعزيز ر طاإفي 

ثيقة و تارودانت ضعت جماعة، ولشفافيةأ امبدولمعلومة الى ل إلوصوا

لوثيقة قابلة ه اهذ ،2022لمالية اللسنة  »طنالموانية اميز«تسمى

 . لمستمرالتحسين اينامية ر دطاإللتطوير في 

 

 ؟ ميشاىية املواطًماٍي  .1
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 ما ٍي املبادئ العامة املوجَة للنيشاىية؟ .2
 

 : ٝيٜ مٍا ّيخصٖا عاٍح ىٍتادب اىٍحيٝح اىجٍاعاخ ٍٝزاّٝاخ ذخضع

 ٗذحٍالخ ٍٗارد ٍجٍٗع اىٍٝزاّٝح ذشٍه : الميسانية وحذة مبذأ 

 .ٗاىٍجٍٗعح اىٍحيٝح اىجٍاعح
 

 ذتذدأ ٗاحدج ٍاىٝح سّح اىٍٝزاّٝح ذًٖ  :الميسانية سنوية مبذأ ٍُ 

 .اىسّح ّفس ٍُ دجّتر ّٖاٝح ٍع ٗذّذٖٜ ّٝاٝر فاذح
 

 تُٝ ٍذٗازّح اىٍٝزاّٝح ذمُٗ أُ ٝجب : الميسانية توازن مبذأ 

 ٗاىشاّٜ األٗه اىجزء ٍُ تمه ٗاىّفقاخ اىٍداخٝه
 

 فصٗه ترسً اإلعذٍاداخ ذفذح : اإلعتمادات تخصيص مبذأ 

 .اىذخصٝص ٕذا ئطار فٜ ئال ذّفٝذٕا ٍٝمُ ٗال ٍعّٝح ٗفقراخ
 

 ٍداخٝه ٍُ ٍدخٗه رصد ٍٝمُ ال  :المذخول تخصيص مبذأ 

 ..اىجزء ٕذا ٍُ ىّفقح األٗه اىجزء
 

 

 ؟ٍيكلة امليشاىيةما ٍي  .3
 

 

ُ ٗشٝقح اىٍٝزاّٝح ٍُ ٍٝزاّٝح رئٝسٝح ٍٗٝزاّٝاخ ٍيحقح ٗحساتاخ ذذمٗ

 .خصٗصٝح

ذذمُٗ ٍُ جزئُٝ، األٗه ٝذعيق تعٍيٝاخ اىذسٝٝر ٗاىشاّٜ  :الميسانية الرئيسية

ئىٚ شقُٝ، األٗه ٝخصص ىيٍداخٝه  تعٍيٝح اىذجٖٝز. ّٗٝقسً مه جزء
 .ٗاىشاّٜ ىيّفقاخ

 

ٍيحقح تقرار ىٗزٝر اىداخيٝح ٗذعذٍد ذحدز اىٍٝزاّٝاخ اى :الملحقة الميسانيات

اىٍصاىح اىذٜ ال ذذٍذع تاىشخصٝح اىٍعّٗٝح  تاىّستح ىيعٍيٝاخ اىٍاىٝح ىتعض
 .أداء أجرج ٗاىذٜ ٖٝدف ّشاطٖا ئىٚ ئّذاج سيع أٗ ئىٚ ذقدًٝ خدٍاخ ٍقاته

 

  عيٚ:ذشذٍه اىحساتاخ اىخصٗصٝح  :الخصوصية الحسابات

  حساتاخ ٍرصدج ألٍٗر خصٗصٝحCAS     
  حساتاخ اىّفقاخ ٍُ اىٍخصصاخCDD    
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مز االرز  قووو اآل

 اإعداد امليشاىية

 للتيفيذ ميشاىية قاالة

 االرز  اآلمز مً طز 

 

  

 دورة

امليشاىية   

 العنالة أوعامل 

االقليه: التأشري على 

 امليشاىية

 ؟املزاحل األصاصية إلعداد ميشاىية اجلناعةما ٍي  .4
 

 

 
 

II.  2222مداخيل و ىفوات ميشاىية مجاعة تاروداىت لضية. 

 ) التضيري( شء األولـــــــــــــــــــــاجل .1

 

 اياىات تفريلية حول مداخيل  ميشاىية التضيري 
 

 الزصه أو االتاوة ىوعية
 املوبولةاالعتنادات 

 2022 لضية

 000,00 600 رسم تصديق االمضاء واالشهاد بالتطابق  

 000,00 250 رسوم الحالة المدنية

 000,00 2 ترقيم العقارات

 000,00 20 صوائر ابحاث المنافع و المضار 

 000,00 10 منتوج بيع اتات و ادوات و مواد استغني عنها

 000,00 5 بيع الفواكه والنباتات والزهور والحطبمنتوج 

 000,00 50 منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة

 000,00 400 منتوج بيع الحيوانات واالشياء المحجوزة والتي لم تسحب  داخل  اآلجال المحددة

 000,00 1 المتحصل من الدعائر الجبائية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب

 000,00 30 النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العمومية

جلية امليشاىية و   

الشؤوٌ املالية و الربدلة 

 : دراصة امليشاىية
 

التروقت على 

امليشاىية: اجمللط 

 اجلناعي
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 000,00 5 اقتطاع من المداخيل المحققة لفائدة الغير

 000,00 150 رسم المحجز 

 000,00 40 استرجاع صوائر النقل بواسطة االلة الرافعة

 TVA  36 000 000,00حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة 

 000,00 1 ي مصلحة سيارة االسعاف الجماعيةحق االمتياز ف

 000,00 1 استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة االسعاف 

 000,00 1 مدخول مصلحة افراغ  حفر المراحيض وتنظيف القنوات

 000,00 1 استرجاع صوائر التنظيف

 000,00 40 الرسم على مإسسات التعليم الخاصة

 000,00 4 مدخول الخزانة الجماعية

 000,00 80 الرسم على االقامة بالمإسسات السياحية 

 000,00 1 الضريبة المفروضة على المالهي

 000,00 70 مدخول استغالل المالعب الرياضية

 000,00 312 مدخول استغالل المسابح

 000,00 500 2 الرسم على االراضي الحضرية الغير مبنية

 000,00 300 1 الرسم على عمليات البناء

 000,00 300 الرسم على عمليات تجزئة االراضي

 000,00 500 رسم السكن

 000,00 000 10 رسم الخدمات الجماعية

 000,00 1 الرسم المفروض على البروزات الى االمالك الجماعية العامة

 000,00 350 الرسم المقروض على شغل االمالك الجماعية العامة مإقتا الغراض ترتبط بالبناء 

 000,00 1 ج كراء بنايات للسكنىمنتو
 

 000,00 1 محصوالت اخرى للعقارات

 000,00 80 الرسم المترتب على اتالف الطرق

 000,00 1 حق االمتياز في نقل االموات

رسوم رفع نفايات الحدائق وبقايا المواد االصناعية ومواد البناء المتروكة على 
 الطريق العمومية

1 000,00 

 000,00 1 قل االمواتمنتوج مصلحة  ن

 000,00 150 الرسم على محال بيع المشروبات

 000,00 1 الرسم المفروض على استخراج مواد البناء من المقالع

 000,00 200 ضريبة الذبح

 000.00 000 6 الرسم المهني

 000,00 100 واجبات مقبوضة في األسواق وساحات البيع العمومية ) مداخيل القباض (

 000,00 300 أسواق البهائم ) كراء سوق البهائم (واجبات 

 000.00 200 1 واجبات الوقوف والدخول إلى األسواق االسبوعية 

 000,00 1 منتوج كراء واستغالل مواد في حوزة الجماعة

 000.00 700 1 منتوج كراء محالت تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني 

 000,00 2 ةمنتوج الملك الغابوي التابع للجماع

 000,00 200 منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف االكرية )المراحيض العمومية (
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الرسم المفروض على شغل االمالك الجماعية العامة مإقتا الغراض تجارية او 
 صناعية او مهنية

850 000,00 

الرسم المفروض على شغل االمالك الجماعية العامة مإقتا بمنقوالت او عقارات 
 بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية ترتبط

800 000,00 

 000,00 1 منتوج استغالل االراضي الفالحية

 000,00 8 الرسم المفروض على سوق الجلود

 000,00 30 رسوم مغسل االمعاء

 0,00 رسوم التبريد

 000,00 50 رسوم الربط باالسطبل

وحافالت التنقل العام الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات االجرة 
 للمسافرين

1 000,00 

 000,00 120 الرسم على النقل العمومي للمسافرين

 000,00 1 حق االمتياز في نقل اللحوم 

 000.00 000 1 منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات

 000,00 60 واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين

 000,00 160 اللحومنقل 

 000.00 000 1 منتوج فائدة االموال المودعة بالخزينة

 000,00 1 انذارات مرسمة

مداخيل مختلفة وطارئة+) مداخيل ايداع الجلود بالمجزرة+مداخيل مختلفة غير 
 مذكورة بالميزانية(

17 000,00 

 0,00 المداخيل المرحلة من ميزانية التسيير

 000.00 063 67 االدرٍه اجملنوع
 

 اياىات تفريلية حول مرارقف  ميشاىية التضيري 

  

 املشزوع
مشزوع ميشاىية  التضيري 

2222 

 600,00 381 من المستشارين الحق ولذوي للرئيس، تعويضات

 000,00 50 المملكة والمستشارين داخل الرئيس نقل مصاريف

 000,00 30 والمستشارين بالخارج الرئيس نقل مصاريف

 000,00 50 المملكة والمستشارين داخل الرئيس تنقل مصاريف

 000,00 40  والمستشارين للرئيس بالخارج المهمة مصاريف

 000,00 10 األعضاء تؤمين مصاريف

 000,00 80 للتزيين صغير عتاد شراء

 000,00 100 الحفالت عتاد اكتراء

 000,00 60 الجوائز  لتسليم والهدايا الفنية التحف شراء

 000,00 60 واإلستقبال واإلطعام اإلقامة اريفمص

 000,00 150 والفني الثقافي النشاط مصاريف

 000,00 5 والمجالت والجرائد الرسمية الجرائد في اشتراك

 000,00 15 اشتراك في شبكات الماء والكهرباء

 000,00 60 اإلستقبال مصاريف
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 000,00 100 واإلطعام اإليواء مصاريف

 000,00 100 وعاتومطب لوازم

 000,00 900 21 ومتالئمهم الرسميين للموظفين القارة والتعويضات الرواتب

 192,00 684 6 العرضيين األعوان أجور

 000,00 20 اإلضافية األشغال عن تعويضات

 000,00 2 الصندوق عن تعويضات

 000,00 000 1 والموسخة الشاقة األشغال عن التعويضات

 000,00 234 إوليةعن المس تعويضات

 000,00 40 عن اإلشراف على المباريات واالمتحانات تعويضات

 000,00 705 2 للتقاعد المغربي الصندوق في العمل أرباب مساهمة

 000,00 716 التقاعد رواتب لمنح الجماعي النظام في المساهمات

 000,00 465  اإلجتماعي اإلحتياط منظمات في المساهمات

 600,00 3 الوالدة عن التعويض

 000,00 130 الوظفين واألعوان تؤمين

 0,00 للسكنى اإلستثنائية اإلعانة

 0,00 الحج فريضة لتؤدية إعانات

 000,00 300 المستخدمين األعوان لباس

 000,00 200 بمناسبة عيد األضحى إعانات

 000,00 40 المملكة داخل التنقل مصاريف

 000,00 50 بالخارج المهمة مصاريف

 000,00 5 المملكة داخل النقل مصاريف

 000,00 240 إدارية بنايات اكتراء

 0,00 للسكنى دور اكتراء

 000,00 200  أراضي اكتراء

 000,00 200 أخرى وآليات النقل آليات اكتراء

 0,00 معلوماتي عتاد اكتراء

 000,00 200 اإلدارية البنايات على والمحافظة الصيانة

 000,00 40 المعلوماتي للعتاد اإلعتيادي اإلصالحو الصيانة

 000,00 30 المكاتب وأثات لعتاد اإلعتيادية الصيانة

 0,00 والكهرباء والماء الهاتف لشبكة اإلعتيادية الصيانة

 000,00 20 التقني للعتاد اإلعتيادية الصيانة

 000,00 300  ومطبوعات أوراق ، الطباعة مواد ، المكتب لوازم

 000,00 200 والمعلوماتي التقني العتاد ازملو

 000,00 500 2  والزيوت الوقود شراء

 000,00 400 واآلليات للسيارات المطاطية واإلطارات الغيار قطع

 000,00 300 واآلليات السيارات وإصالح صيانة

 000,00 300  واآلليات السيارات تؤمين مصاريف

 000,00 5 السيارات على الخاصة الضريبة

 000,00 250 المقالع من الخام المواد شراء

 000,00 350 والزليج واألرصفة اإلسمنت شراء

 000,00 40 الخشب شراء

 000,00 200 المياه وجامع وقوادس حديدية مواد شراء
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 000,00 100 الصباغة شراء

 000,00 150 الترصيص ومواد الصحية اللوازم شراء

 0,00 غيرالص الكهربائي العتاد شراء

 000,00 100 الزفت شراء

 000,00 10  الجير شراء

 000,00 50 الطوب شراء

 000,00 50 المنزلية الصيانة مواد شراء

 000,00 80 المطهرة المواد شراء

 000,00 80 البالستيكية المواد شراء

 000,00 200 عامة دراسات

 000,00 100 أبحاث

 000,00 200  أتعاب

 000,00 100  نيةاستشارات قانو

 000,00 40 أخرى مإسسات طرف من الموظفين أجور لوائح تهييء مصاريف

 000,00 50 مصاريف مختلفة للخدمات الرقمية

 000,00 150 الكهرباء استهالك مستحقات

 000,00 20  الماء استهالك مستحقات

 000,00 400 الالسلكية المواصالت ومستحقات رسوم

 000,00 10 المراسالت ومصاريف بريدية رسوم

 000,00 50 المدنية المسإولية وعن الحريق عن التؤمين

 000,00 90 النشر ومصاريف إدراجات إعالنات، 

 366,56 042 1   طرف ص ت ج من الممنوح ACL 5163 MADرقم  القرض فوائد

 0,00   طرف ص ت ج من الممنوح ACR003776MADرقم القرض فوائد 

 145,93 170   طرف ص ت ج من الممنوح ACL  5544MADرقم  القرض فوائد

 596,50 164   طرف ص ت ج من الممنوحACR 005641 MADرقم القرض فوائد

 462,29 53   طرف ص ت ج من الممنوح ACR 005640 MADرقم القرض فوائد

 135,91 103   طرف ص ت ج من الممنوح ACR 005639 MADرقم  القرض فوائد

 858,43 18 التؤخير فوائد

 000,00 500 للموظفين اإلجتماعية  األعمال لجمعيات مقدمة إعانات

 000,00 150  العمومية الخيرية للمإسسات مقدمة إعانات

 000,00 780 مساعدات ودعم الجمعيات

 0,00 اجتماعية أخرى لمإسسات إعانات

 0,00 مصاريف تسيير دور حضانة األطفال

 000,00 60 للمخيمات األطفال نقل مصاريف

 000,00 400 1 الرياضية للجمعيات إعانات

 000,00 200 الرياضة لوازم شراء

 000,00 150 اإلستشفائية والمراكز   الصحية البلدية للمكاتب الصحية المواد شراء

 000,00 80 والحشرات للطفيليات المبيدات شراء

 000,00 100 لصحةل البلدية للمكاتب صغير عتاد شراء

 000,00 120 مدرسية لوازم شراء

 000,00 20  الجوائز لمنح الكتب شراء

 000,00 70 مدرسية لوازم شراء
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 000,00 20 الجوائز لمنح كتب شراء

 000,00 10 للمنتخبين المستمر التكوين مصاريف

 000,00 90 الجماعة لموظفي المستمر التكوين مصاريف

 000,00 100  الكتب شراء

 000,00 10 واألثاث للعتاد اإلعتيادي واإلصالح الصيانة

 000,00 3 المختلفة والسجالت الكتب تسفير

 000,00 600 منح لصالح الجمعيات الثقافية

 000,00 200 للمقابر اإلعتيادي واإلصالح الصيانة

 000,00 200 واألغراس األشجار شراء

 000,00 40 األسمدة شراء

 000,00 100 للتشوير يرصغ عتاد شراء

 000,00 20 العمارات لترقيم شارات شراء

 0,00 الشوارع أسماء شارات شراء

 000,00 140 صغير عتاد شراء

 0,00 الصلب من المياه ومجامع القواديس شراء

 000,00 200 والغابات والحدائق الخضراء للمناطق اإلعتيادية الصيانة

زهات ومرافق السيارات والمزابل صيانة الساحات العمومية والمنت
 العمومية

0,00 

 0,00 المستعملة المياه مجاري صيانة

 0,00 للطرقات اإلعتيادية الصيانة

 0,00 الرياضية المنشآت صيانة

 000,00 000 1 الصيانة عتاد شراء

 000,00 000 8 المستحقات الكهرباء

 000,00 300 المستحقات الماء الصالح للشرب

 000,00 115 1 نفيذ األحكام القضائية واتفاقيات الصلحمصاريف ت

 000,00 200 الدعاوي وإقامة المسطرة صوائر

 000,00 50 مصاريف تؤمين شسيعي المداخيل

 000,00 100 دفعات لفائدة المجلس االقليمي )شراء مواد التلقيح(

 0,00 دفعات للحساب معرض الصناعة التقليدية

الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات دفعات لفائدة الشركات 
 الترابية

1 000 000,00 

 160,00 899 دفعات لحساب نظام المساعدة الطبية

 000,00 10 دفعات واجب انخراط الجماعات الترابية في جمعية المنتخبين 

 000,00 160 دفعات لفائدة الجمعيات المهنية

 882,38 721 3 الميزانية من الثاني للجزء الفائض دفعات

 000,00 063 67 االدرٍه اجملنوع
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 )التجَيش(شء الثاىي ـــــــــــــــــــاجل .2
 

 لية حول مداخيل ميشاىية التجَيش:اياىات تفري 

 

 2222صية  املوبولةاملداخيل  2222املداخيل املورتحة صية  بااياٌ األاو

 2.22 2.22 ٍجاه اىشؤُٗ االجذٍاعٝح

 2.22 2.22 ذقّٝحٍجاه اىشؤُٗ اى

 2.22 2.22 ٍجاه اىشؤُٗ االقذصادٝح

 882,38 721 3 882,38 721 3 فائض اىجزء األٗه ٍُ اىٍٝزاّٝح

 882,38 721 3 882,38 721 3 االدرٍه اجملنوع

 

 الفائض التودقزي( اياىات تفريلية حول مرارقف ميشاىية التجَيش ( 

 

 
 
 
 
 

 االعتناد املزصود

 االدرٍه
 املشزوع

 شراء اآلليات ) سيارة نوع بيكوب( 000,00 780

1 702 215,48 
طرف  من الممنوح ACL 5163 MADرقم  القرض سداد أصل الدين : 

   ص ت ج

381 857,40 
طرف  من الممنوح ACL  5544MADرقم  القرض سداد أصل الدين : 

   ص ت ج

224 654,88 
 ACR 005641رقم  سداد أصل الدين : القرض 

MADف ص ت جطر من الممنوح 

72 969,74 
 ACR 005640 MADرقم  سداد أصل الدين : القرض 

   طرف ص ت ج من الممنوح

140 768,41 
 ACR 005639 MADرقم  سداد أصل الدين : القرض

  طرف ص ت ج من الممنوح

 شراء سيارات المصالح 000,00 300

 شراء العتاد المعلوماتي  416,47 39

 المكتبشراء عتاد و أثاث  000,00 60

 دفعات لفائدة مجموعة الجماعات الترابية 000,00 20

 اجملنوع 882,38 721 3
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III. تلخيص و تضجيل تواسىات امليشاىية 
 

 (2222البياٌ اجملنع )ميشاىية 

 اليفوات املداخيل اياٌ

 امليشاىية
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اجلشء األول

 000,00 063 67 دلنوع املوارد

 000,00 904 21 ٗ اىرسًٗاىضرائب 

 000,00 000 36 اىضرائب ٗ اىرسًٗ اىٍخصصح ٍُ طرف اىدٗىح

 000,00 781 1 ٍدخٗه اىخدٍاخ

 000,00 359 6 ٍدخٗه األٍالك

 0,00 اإلٍداداخ ٗ اىٍساعداخ ٗ اىٍسإٍاخ

 000,00 019 1 ٍداخٝه ٍخذيفح

 000,00 063 67 دلنوع اليفوات

 ّفقاخ اىٍّذختُٝ

  
  
  
  
  

561 600,00 

 792,00 439 34 ّفقاخ اىٍٗظفُٝ

 565,62 552 1 ّفقاخ ذسدٝد اىدُٝٗ

اىّفقاخ اىٍذعيقح تاإلىذزاٍاخ اىٍاىٝح اىّاذجح عُ اإلذفاقٝاخ 
 ٗ اىعقٗد اىٍترٍح

10 954 160,00 

 000,00 590 3 اإلعاّاخ ٗ اىٍساعداخ اىٍقدٍح ىيجٍعٝاخ

 000,00 315 1   ّفقاخ ذّفٝد األحماً

 882,38 649 14   ّفقاخ ٍخذيفح

     اجلشء الثاىي

 882,38 721 3 دلنوع املوارد

  
  
  
  
  
  
  
  

 0,00 ٍداخٝه ٍقاته خدٍاخ

 0,00 حصٝيح اىضرائب ٗ اىرسًٗ اىٍخصصح ٍُ اىدٗىح

 0,00 ٍداخٝه ضرٝتٝح أخرٙ

 0,00 حصٝيح اإلقذراضاخ

 882,38 721 3 فٗائض ٍاىٝح

 0,00 دخئٍدا

 0,00 ٍداخٝه ٍخذيفح

 882,38 721 3   دلنوع اليفوات

   ّفقاخ األشغاه
  

0,00 

 465,91 522 2 اسذٖالك رأسٍاه اىدُٝ اىٍقذرض
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   اإلٍداداخ اىٍٍّٗحح
  
  

20 000,00 

 0,00 حصص اىٍسإٍاخ

 416,47 179 1 ّفقاخ ٍخذيفح

 882,38 784 70 882,38 784 70 دلنوع امليشاىية

  

     احلضااات اخلروصية

 000,00 200 000,00 200 احلضااات املزصودة ألمور خروصية

 000,00 200 000,00 200 حساب اىضرٝتح اىزائدج عيٚ اىذتح

 0,00 0,00 حساب اىٍتادرج اىٍحيٝح ىيذٍّٝح اىتشرٝح

 0,00 0,00 حساب ذإٔٝه اىٍدتغح اىذقيٝدٝح تاب ذارغّٗخ

 000,00 300 8 000,00 300 8 املخررات حضااات اليفوات مً

 000,00 000 8 000,00 000 8 اإلّارج اىعٍٍٗٝح

 000,00 300 000,00 300 اىٍاء اىصاىح ىيشرب

 0,00 0,00 حساب دعً اىٍتادراخ اىجٍعٗٝح

 000,00 500 8 000,00 500 8 دلنوع احلضااات اخلروصية
  

 0,00 0,00 دلنوع امليشاىيات امللحوة

 0,00 0,00 ّٝح ٍيحقح......................ٍٝزا

 882,38 284 79 882,38 284 79 اجملنوع العاو

   
 اإلعتنادات املورتحة ازصه الضية املواسىة

 882,38 284 79 املداخيل

 882,38 284 79 املرارقف

 0,00 الفائض
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IV.  امليشاىيةملحق تفاصيل أٍه مزاحل مضلضل حتضري عنلية اعتناد 

 

1                                                                                                                                                             

 

سد ج ٝصف ىَدٛ ىذ، اىجَاعحاّٞح ٍِ ترّاٍج عَو اىَٞزاْٝطيق ذحضٞر   

ً ٝسرخد .ىجَاعحاب اترر ىَزٍع ذْفٞذٕااىرَْ٘ٝح اه ألعَاٗاٝع رىَشااخ اسْ٘

ّٞح اىَٞزر اطائى٘ضع اخ سْ٘ز عيٚ شالج ىََرداىثرٍجح ٗاىعَو اترّاٍج 

ىرٜ ذخطط خ اىْفقاٗا ىجَاعحارد اجٖاً ى٘جٔ ٍ٘ٗٝضع ٗه ٕ٘ جدٛ ىذ، اىسْ٘ٝحا

ٝر ٗزىسٞد اٝح ٗدٗرّٞح اىَٞزر اطاس ئساأعيٚ  .ىراىًٜ اىعااتٖا فٜ ً ىيقٞا

ء سارؤىٚ جَٞع ئا سْ٘ٝا ساىٖئرىرٜ ٝرٌ ٗاّٞح اىَٞزاد اتاعد ىَرعيقح، اٞحخياىدا

 .خىجَاعاا

2                                                                                                               
 

ٝح ٗرضرىاٍرفقا تاى٘شائق  ٝذً عرضٔ، ّٞحاىَٞزٗع اٍِ ذحضٞر ٍشرء إلّرٖااتعد 

 (10)ج جو عشرأخو داىثرٍجح ٗ اىَاىٞح ُٗ اىشإٗاّٞح اىَٞزاسرٔ عيٚ ىجْح راىد

ىرص٘ٝد عيٚ ٗ اىَرعيقح تاىَْاقشح امر٘تر ح دٗرج أفررااٝخ رألقو قثو ذااعيٚ ً ٝاأ

 .ىَجيسا ّٞح ٍِ قثواىَٞزٗع اٍشر

3        
 

ىَاىٞح ا ىنيَح ىرئٞس ىجْحاٝح شٌ ٝعطٜ دىعاٗرج اىداىجَاعح ائٞس رٝفررح 

ٝعطٜ فٞٔ ، ّٞحاىَٞزٗع اٍشره عرضا حً٘ ٝقدٛ ىذ، اىثرٍجحٗاّٞح اىَٞزٗا

ب سثاأٝفسر ٓ، ٗذحضٞر ىرٜ قطعٖااحو اىَرد اٝحدٗع ٗىَشراد اعدخ ئخيفٞا

أٗ خٞو األٍر تاىَداذعيق اء ىساتقح س٘اىسْح اّح ٍع رتاىَقاُ ىْقصادج أٗ اىزٝاا

ىٚ ئٝرٖا اذحضٞرٕا ٍْذ تدٗٞح ّاىَٞزاد اعدئفٜ  ركقد شاُ ألّٔ ٝن٘خ، ىْفقاا

 خحااقررً اٝقدّٗٞح اىَٞزٗع اْٝاقش ٍشرأُ ىجَاعح اٍجيس ُ تاٍنا .ّٖاٝرٖا

خٞو قثو اىَدا ىرص٘ٝد عيٚاذرٌ عَيٞح  ،ىرص٘ٝداىل ىَرحيح ذىْٞرقو تعد ج جدٝد

 ٍا، أجَاىٜئخٞو تشنو اىَداخ اىرص٘ٝد عيٚ ذقدٝراٝرٌ  .خىْفقااعيٚىرص٘ٝد ا
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ّٞح ٍِ اىَٞزد اعرَااتعد  .جمو فصو عيٚ حد ىٚ٘ٝد تشأّٖا عىرصا فٞرٌخ ىْفقاا

ج ىَعرَداّٞح اىَٞزف اتاىصر ٍٟراٝ٘جٔ ، ّّ٘ثر 15ٓ قصاأجو أىَجيس فٜ اقثو 

 .إلقيٌٞأٗ اىعَاىح اىٚ عاٍو ئىَجيس خ االاٍٗرفقح تَحاضر ٍد، 

4                                                                                                                          

 

 22 ٓقصاأٝخ رإلقيٌٞ فٜ ذاأٗ اىعَاىح اعاٍو ج ّٞح عيٚ ذأشٞراىَٞزض اذعر

 :قثح ٍا ٝيٜاحٞد ٝرٌ ٍر، ّّ٘ثر

o ألّظَحٗ اِّٞ اىق٘ٗا 14-113قٌ رىرْظَٜٞ ُ اىقاًّ٘ احنااً أحررا 
 .ىعَواتٖا رٛ ىجاا             
o ٘خ؛ىْفقاٗ اخٞو اىَداخ اصدقٞح ذقدٝرس ساأ ّٞح عيٚاىَٞزازُ اذ 
o  ٝحرإلجثاخ اىْفقااذسجٞو. 

 
ف تاىصر ٍٟراحٞس ٝر٘ىٚ ، ىرأشٞر عيٖٞااّٞح قاتيح ىيرْفٞذ تعد اىَٞزاذصثح  ٗ

 .ىَرعيقح ترْفٞذٕااراخ اىقرذ اذخاا

 

 
 

 

ّٞح تَقر اىَٞزاع اٝداتىرئٞس اٝقًٗ ، ىحناٍحدب اٍثاٗىشفافٞح اذنرٝس ر طائفٜ 

ً ىعَ٘رج اشائِٕ رضعٖا ٗىٞح ىيرأشٞر عيٖٞا ٍع اىَ٘اٍٝ٘ا  15ه خال ىجَاعحا

 .ىجَاعحزُ اىٚ خارا ئمَا ٝجة ذثيٞغٖا ف٘ .رإلشٖااسائو ٗسٞيح ٍِ ٛ ٗتأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




