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 ةـيداع :  ةرود                                 ةيبرغملا ةكلمملا   
 ةيمومع : ةسلج                                   ةــيلخادلا ةرازو    
     ةرــــــــــــفينخ مـيلقإ  
 ةرـفينخ  ةـعامج  

    ةـظفاحلا ةـــــقرولا              *-*-*       
 و ةرشاعلا ةعاسلا ىلع   20٢٠ رياربف ٠٣ نينثإلا موي  رياربف رهشل ةيداعلا هترود ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل&ا دقع               

 ةنيدم اش_ روضحبو يعامجلا سل&ا سيئر  ابعأ ميهاربإ ديسلا ةسVر تحت ةرفينخ ةعامج رقمب تاعامتجالا ةعاقب احابص ةقيقد ٣٠
 .لالهوب بوجحملا ديسلا ةرفينخ

 .اوضع  ٣٩ :           ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل6ا هنم نوكتي يذلا ينوناقلا ددعلا -
 .اوضع ٣٩ :                            سل6ا ةريظحب مهماهم نيلوازملا ءاضعألا ددع -
 .اوضع ٣٦ :                                                       نيرضاحلا ءاضعألا ددع -

 سـل6ا لـخاد ةـفصلا ٣٦ نورـضاحلا ءاـضعألا
 يعامجلا سلKا سيئر ابعأ ميهاربإ -١
 سيئرلل لوألا بئانلا  يشرح يناجتلا -٢
 سيئرلل ثلاثلا بئانلا ليدرأ دمحم -٣
 سيئرلل عبارلا بئانلا عانعن نب دمحم -٤
 سيئرلل سماخلا بئانلا يوازعلا دمحم -٥
 سيئرلل سداسلا بئانلا ريقفلا ةفيطل -٦
 سيئرلل عباسلا بئانلا ينارمع ديمح -٧
  يعامجلا سلKا بتاك  عيجروب ديعسا -٨
 بتاكلا بئr يديحولا دمحم -٩

 يعامجلا سلKا وضع ةنوحتوب ديعس -١٠
 يعامجلا سلKا وضع هللا دبع وبأ دمحا .م -١١
 يعامجلا سلKا وضع نyزمأ دمحم -١٢
 يعامجلا سلKا وضع  تاسلاو  ميهاربا -١٣
 يعامجلا سلKا وضع ةحلاصلا يدارب -١٤

 يعامجلا سلKا وضع كالس ةرهز -١٥
 يعامجلا سلKا وضع شورحما ىفطصم -١٦
يعامجلا سلKا وضع لالعنب عيبر -١٧  
يعامجلا سلKا وضع رمع يفاولا -١٨  

  ٢٠٢٠ رياربف رهشل ةيداعلا ةرودلا رضحم
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يعامجلا سلKا وضع يدبع دمحم -١٩  

 يعامجلا سلKا وضع حاتيت زيزعلا دبع -٢٠
 يعامجلا سلKا وضع  يرمعلا نيسحلا -٢١
 يعامجلا سلKا وضع نوزحمأ ىفطصملا -٢٢
 يعامجلا سلKا وضع يرصr دمحم -٢٣
 يعامجلا سلKا وضع نوملقأ دمحم -٢٤
 يعامجلا سلKا وضع �y ىفطصملا.م -٢٥
 يعامجلا سلKا وضع ناروكع دمحم -٢٦
 يعامجلا سلKا وضع   قيزرو ىفطصم -٢٧
 يعامجلا سلKا وضع نينح ماهلإ-٢٨
 يعامجلا سلKا وضع وتوتهأ ةرهز-٢٩
 يعامجلا سلKا وضع شيليلق ماشه -٣٠
 يعامجلا سلKا وضع يلجع ناميإ -٣١
 يعامجلا سلKا وضع ءالدلا زيزع -٣٢
 يعامجلا سلKا وضع وساد دمحم -٣٣
 يعامجلا سلKا وضع يبجوت ىفطصملا -٣٤
 يعامجلا سلKا وضع يربص ليبن -٣٥
 يعامجلا سلKا وضع يسورد نامثع -٣٦

 .سيئرلل يناثلا بئانلا : عيجقأ فسوي نب ديسلا - : رذعب نوبئاغلا ءاضعألا - 
 .يعامجلا سل&ا وضع :       روبابلا ديمح ديسلا -       
 .يعامجلا سل&ا وضع :       قازرم دمحم ديسلا -       
 .دحأ ال :     مهبصانم ةرغاشلا ءاضعألا -   

 : ةـيراشتسا ةـفصب نورـضاحلا -
 : ةداسلا ةيجراخلا حلاصملا -
 .ةرفينخ لالم ينب ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول يوهجلا قسنملا  :  ينانم يداهلا دبع -
 .ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكوب راطإ  :       يمزبل ديعس -
   .ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكوب راطإ  :     يناوزغل_ دمحم -

 : ةداسلا ةـيعامجلا حلاصملا نم -          
 ةيعامجلا حلاصملا ريدم  نيمي ديعس -
  سل&ا ةطشنأ ةحلصم سيئر  حويرملا نامحرلا دبع -
 تاعزانملا ةحلصم يلاعلا دبع قيدصلا

 ةيرادإلا ةطرشلا ةحلصم سيئر يرورز دمحم
 ينقتلا مسقل_ سدنهم ريغصلا ديمح
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 ليخادملا ليكو يروكذم دلاخ
 ليخادملا ةعاسش ةحلصم ميهف ميركلا دبع
 يعامجلا يحصلا بتكملا ريدم يدرولا نيسي

 ةيعامجلا كالمألا ةحلصم نع رص� داعس
 ءارضخلا قطانملا ةحلصم سيئر ناميلسا ىفطصم
 ت_اسحلا ةحلصم ىدل تايعمجل_ فلكم قداصلا دبع ميحرلا دبع
 ةعامجلل يفاقثلا لا&_ فلكم يقوراف ىفطصم
 يعامجلا بآرملا سيئر فيرعل يلع
 ريمعتلا ةحلصم سيئر يلاشرح دي&ا دبع
 ضوفملا ريبدتلا ةحلصم سيئر يرمعلا نيسحلا

 : ةداسلا ةيوشابلل ةعباتلا حلاصملا نـم -
  .ةيوشابل_ ةيلحملا تاعامجلا ةحلصم سيئر :     ليدرو ديشر   -

 ةموحرملا حور ىلع ةحتافلا ةوالت ميركلا روضحلاو سل&ا نم سيئرلا ديسلا بلط ةرودلا لاغشأ قالطنا لبقو ةيادبلا يف  
  .سيئرلل يناثلا بئانلا ةدلاو

 قلعتملا ١١٣٫١٤ مـقر يميظنتلا نوناقلا نم ٤٢ ةداملل اقبط ةسلجلا دقعل ينوناقلا باصنلا لامتكا نم دكأتلا دعبو   
 ماقو .ميركلا روضحلاو نويعامجلا نوفظوملاو اشابلا ديسلاو ءاضعألا ةداسلل بيحرت ةملكب ةسلجلا سيئرلا ديسلا حتتفا تاعامجل_
  :يلاتلاك يه يتلاو ةرودلا هذه لامعأ لودجب ةدراولا طقنلا ضرعب
 . ةعامجلا ةطشنأ نع يرابخإ ريرقت ميدقت -١
 . ةعامجل� عيراشملا زاجنا مدقت ةبسن نع ضرع ميدقت -٢
 ةفاقثلا ربع برق نع يعامتجالا طيشنتلا – جمrرب لوح ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو و ةعامجلا نيب ةكارش ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا  -٣

 .-  ةنيدملا ءايح� هيفرتلاو ةضyرلاو
 . نيتعامجلا تاومأ نفدل ةربقم ةئي� نأشب ينyزلا ومحا ىحوم ةعامجو ةرفينخ ةعامج نيب ةكارش ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا -٤
 . اتقؤم ماعلا يعامجلا كلملا لغشب قلعتي يميظنت رارق عورشم ىلع ةقداصملاو ةساردلا  -٥
 . ةرفينخ ةعامج بارتب ةطشنألا ةلوازم ميظنتب قلعتملا يميظنتلا رارقلا ليدعت -٦
 . ةصاخلا ةيعامجلا كالمأل� قلعتملا تالمحتلا رتفد ليدعت نأشب لوادتلا -٧
 . ةرفينخب خويشلا رويد ةقنزب نئاكلا صاوخلا كلم يف راقع ءانتقا ررقم ذاختا نأشب لوادتلا -٨
 . ةرفينخب  خويشلا رويد ةقنزب نئاكلا راقعلل مييقتلا ةنجل فرط نم ددحملا يريدقتلا نمثلا ىلع ةقداصملا -٩

 .معدلا راطإ يف ةيناسنإلاو ةيعامتجالا تايعمجلا و ةيضyرلا يداونلاو تايعمجلل ةمدقملا حنملا ىلع ةقداصملاو ةساردلا-١٠
 . ةرفينخ ةعامجل ٢٠١٩ ةيلاملا ةنسلا ةينازيم ضئاف ةجمرب - ١١   

 . ىفطصملا. م. �y راشتسملا فرط نم مدقملا يباتكلا لاؤسلا نع ةباجإلا - ١٢
 . ةرفينخ ةعامجب يجيتارتسالا طيطختلا لوح ةيتاعوضوملا ةمهملا ناشب ت�اسحلل يوهجلا سلKا ريرقت ضرع  -١٣   

 .لوادتلل سلKا راظنأ ىلع ةعامجل� عونلا ةبراقمو صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا ةئيه ريرقت ضرع   -١٤
 .) دلجلا ةعانص –ةيغيزامألا ةميخلا – ةيبرزلا( ةرفينخ ةنيدمب ةيديلقتلا ةعانصلا فرح نيمثتو ريوطتب قلعتت ةسارد زاجنا نأشب لوادتلا -١٥
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  : ىلوألا ةطقنلا

   
  : سيئرلا دـيسلا
 راطإ يف تزجنأ يتلا لامعألا عيمج نع سلجملل يرابخإ ريرقت ميدقتب قلعتت ةطقنلا هذه نأ راشأ هتملك لهتسم يف  
 ءاسؤرل ةملكلا ىطعأ مث .١١٣-١٤ يميظنتلا نوناقلا نم ١٠٦ ةداملل اقبط نيتيداع نيترود نيب سيئرلل ةلوخملا تايحالصلا
 .هصاصتخا ةرئاد يف لك مهحلاصم نع ريراقت ميدقتل ةيعامجلا حلاصملاو ماسقألا

 
    
  : حويرملا نامحرلا دبع دـيسلا
 : يلي امك ةدعاسملا ةزهجألاو سل&ا ةسVر ةطشنأ نع ريرقت ميدقتب مدقت   

 عامتجإلا عوضوم عامتجإلا ناكم خيراتلا
 ةرفينخب ةعماج ثادحإل ةيضرأ ةعقب رايتخإ لوح عامتجإ ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربوتكأ ٠٧ ءاعبرألا
 ةحايسلل يوهجلا سلKا عامتجإ روضح لالم ينب ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ رقم ٢٠١٩  ربوتكأ ٠٩ ءاعبرألا
 ةبراحم لوح ةكرº ةيعمج ا¹ موقتس يتلا ةساردلا لوح عامتجإ ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩  ربوتكأ ٠٩ ءاعبرألا

 ةيلاKاو ةيعامتجإلا قراوفلا
 ٢٠١٩ ربوتكأ ١٨ ةعمجلا

 
 لجأ نم ةيضرأ ةعقب رايتخ¼ ةفلكملا ةنجللا عامتجإ لوح ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا

 ةرفينخ ةنيدمب ةعماج ثادحإ
 لوح ط�رل� ٦و٥و٤ مyأ ينيوكتلا ءاقلل ريضحتلا لوح ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربوتكأ ٢١ نينثإلا

 ةبراغملا نيظحالملا فرط نم مظنملا يوبرتلا روصتلا عوضوم
 ط�رل� يوبرتلا نيوكتلاو ثاحبألا لاجم يف

 ةيراجتلا ةميقلا ديدحت لجأ نم مييقتلا ةنجل راطإ يف عامتجإ ةيوشابلا رقمب ٢٠١٩ ربوتكأ ٢١ نينثإلا
Kةيومنت عيراشم ءاشنإل تاراقعلا ةعوم 

 ةرفينخ ةعامج ةدئافل
 ةرفينخ ميلق¼ ةزجنملا عيراشملل ةينقتلا ةعباتملا لوح عامتجإ ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربوتكأ ٢٤ سيمخلا
 ةنيدمب ةيديلقتلا ةعانصلا ضرعم ةقورأل يمسرلا دفولا ةرyز ةرفينخب ةيديلقتلا ةعانصلا ضرعمب ٢٠١٩ ربوتكأ ٢٦ تبسلا

 ةرفينخ
 مسومل درابلا سقطلا ةجوم ةهجاومل ةضقيلا ةنجل عامتجإ لوح ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربوتكأ ٣٠ ءاعبرألا

 ٢٠٢٠و ٢٠١٩
 فرط نم مظنملا فرحلا ميظنت عورشم ميدقت لوح عامتجإ ةرفينخ لالم ينب ةهج ةيالو ٢٠١٩ ربوتكأ ٣١ سيمخلا

 لغشلا شاعنإو ينهملا نيوكتلا بتكم
 

 ةلوفطلا ةيمنت لجأ نم ةينطولا ةلمحلا لوح عامتجإ ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربوتكأ ٣١ سيمخلا

  ةعامجلا ةطشنأ نع يرابخإ ريرقت ميدقت
 

 ضرــــــــــــــــعلا

 ةشقانملا
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 تابلط ميلست تاءارجإل يدامأللا ريبدتلا لوح عامتجإ ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ربنون ٠٨ ةعمجلا
 ريمعتلا ناديم يف صيخارتلا

 ةيرشبلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملا عيراشم ةسارد لوح عامتجإ ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنون ١٥ ةعمجلا
 ليهÅ راطإ يف عيراشملا فلتخمل ةينقتلا ةعباتملا لوح عامتجإ ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنون ١٥ ةعمجلا

 ةرفينخ ةنيدم
 تyافنلا نيمثت حرطم ريبدتب ةفلكملا ةنجللا عامتجإ ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنون ٢٠ ءاعبرألا
 نيمثتو رمط حرطمل ةيلاملاو ةينقتلا ةعباتملا لوح عامتجإ ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنون ٢٧ ءاعبرألا

 تyافنلا
 ةدقعنملا ةمدقتملا ةيوهجلل ىلوألا ةرظانملل ريضحتلا لوح ةرفينخ لالم ينب ةهج ةيالو ٢٠١٩ ربنجد ٠٥ سيمخلا

 ٢٠١٩ ربنجد ٢١و٢٠ ريداك�
 ميلقإل� ةيمنتلا ةعفار ةفاقثلا لوح ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنجد ٠٩ نينثإلا
 رامثتسإلل يوهجلا زكرمل� ةفلكملا ةنجللا عامتجإ لوح ةرفينخ لالم ينب ةهج ةيالو ٢٠١٩ ربنجد ٠٩ نينثإلا
 ةرفينخ ةنيدمب ةزجنملا عيراشملا شاروأ ةرyز ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنجد ١١ ءاعبرالا
 بابشلا عاطقب ةقلعتملا عيراشملا لاغشأ مييقت لوح عامتجإ ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنجد١٧ ءÉالثلا

 ةضyرلاو
 ربنجد ٢١و٢٠ تبسلاو ةعمجلا

٢٠١٩ 
 ريداك� ةدقعنملا ةمدقتملا ةيوهجلل ىلوألا ةرظانملا روضح ريداكأ ةنيدمب تارمتؤملا رصق

 ٢٠١٩ ربنجد ٢١و ٢٠تبسلاو ةعمجلا يموي
 ةضyرلاو بابشلا عاطقب ةقلعتملا لكاشملا ةارد ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنجد ٢٣ نينثإلا
 ةرفينخب ميدقلا ىفشتسملا يحل يرضحلا ديدجتلا لوح ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنجد ٢٥ ءاعبرألا
 ةنيدمل� ةزجنملا عيراشملا شاروأ ةرyز ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنجد ٢٥ ءاعبرألا
 ةيبارتلا ةئيهتلل يوهجلا ططخمل� ةفلكملا ةنجللا عامتجإ لوح ةرفينخ لالم ينب ةهج ةيالو ٢٠١٩ ربنجد ٢٦ سيمخلا

 ثلاثلا رطشلا
 ثراوكلا رطاخمل لماشو جمدنم ريبدتو ةبراحم جمrرب لوح ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠١٩ ربنجد ٣١ نينثإلا

 ةيعيبطلا
 ميدقلا ىفشتسملا يحب يرضحلا ديدجتلا ةيقافتإ لوح ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠٢٠ رياني١٢ سيمخلا
 ةيبارتلا ةئيهتلل يوهجلا ططخمل� ةفلكملا ةنجللا عامتجإ لوح ةرفينخ لالم ينب ةهج ةيالو ٢٠٢٠/رياني/٢٣ سيمخلا

 ثلاثلا رطشلا
 ئي� عورشمل ةينقتلا ةساردل� ةقلعتملا ةيقافتإلا لوح ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠٢٠/رياني/٢٢ ءاعبرألا

 تrاضايفلا رطاخم نم ةيامحلل ةيحلوب ةبعش
 يقسلاو بورشلا ءامل� دوزتلا جمrرب لوح يوهج ءاقل ةرفينخ لالم ينب ةهج ةيالو ٢٠٢٠/رياني/٢١ ءÉالثلا

 ٢٠٢٧ ىلإ٢٠٢٠
 ءانبلا صخر تابلط ةسارد ةنجل ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠٢٠/رياني/٢٠ نينثإلا
 يقسلا هايمو بورشلا ءامل� دوزتلل يلاجعتسإلا جمrربلا ةرفينخ لالم ينب ةهج ةيالو ٢٠٢٠/رياني/٢١ ءÉالثلا

 
 ةيامحو ةيحلوب ةبعش ةئيهتب ةقلعتملا ةيقافتإل ةينقتلا ةساردلا ةلامعلل ةماعلا ةباتكلا ٢٠٢٠/رياني/٢٢ ءاعبرألا
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 باعشلا
 ثلاثلا رطشلا ةيبارتلا ةئيهتلل يوهجلا ميمصتلا ةنجل عامتجإ ةرفينخ لالم ينب ةهج ةيالو ٢٠٢٠/رياني /٢٣ سيمخلا

  : دي6ا دبع يلاشرح دـيسلا
 .ريمعتلا ةحلصم نع ريرقت ميدقتب ماق   

 ةصخرلا ةـــــيعون صخرلا ددع مهردل� ليخادملا مهردل� ليخادملا عومجم
 

٣١٦٥٩٦٬٠٠ 
 ةينكس تÓزجت ثادحإ ٠٣ ٣٠٥٣٩٦٫٠٠

 ىربك عيراشم ٠١ ١١٢٠٠٫٠٠

 ىربكلا لاغشألا صخر ١٧٠ ٧٧٩٣١٤٫٠٠ ٧٧٩٣١٤٫٠٠

 ىرغصلا لاغشألا صخر ٣١٣ ١٥٠٥٠٠٫٠٠ ١٥٠٥٠٠٫٠٠

 نكسلا ةزاجإ ١٦٨

 ء�رهكلل ةيمومعلا ةكبشل� طبرلا ١٤٧

 بورشلا ءاملل ةيمومعلا ةكبشل� طبرلا            ١٧٧

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرادإلا دــــــــــــــــــــهاوشلا            ١٥٠

 ديحولا كابشلا راطإ يف ةينقتلا ةنجللا ىلع ةضورعملا ىرغصلا عيراشملاو ىربكلا عيراشملا تافلم /٢
 ىربكلا عيراشملا ىرغصلا عيراشملا

  روـــــــط 
 ةساردلا 

 تافلملا
 ةضوفرملا

 تافلملا
 ةلوبقملا 

 تابلطلا
 ةضورعملا

 ءادبإ مت يتلا تافلملا
 اÖأشب تاظحالم

 تافلملا
 ةضوفرملا

 تافلملا
 ةلوبقملا

 تابلطلا 
 ةضورعملا

١٧ ٠٨ ٠١ ٠٨ ١٧٦ ١٤٠ ١٠ ٢٦ 

 تالاح ٠٩    .٩٤٫١٢ مقر نوناقلا تايضتقمب المع ةينوناقلا ةرطسملا ءارجإو طوقسلل ةليآلا ينابملا ةنياعم /٣
 اذه،ء�رهكلا ةكبش و برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب مهلزانم طبر نم ةنكاسلا ةدافتسا لجأ نم تادعاسملا و تاليهستلا ميدقتب ةحلصملا تماق امك
 ةقفر رمتسملا rدجاوت لضفب بلطلا عاديإ موي سفن يف ةداهشلا وأ ةصخرلا ىلع لوصحلا ةجردل يسايق تقو يف نيقفترملا تابلط ةيبلت نع الضف
 . لجاعلا ءافشلا ةبسانملا هذ¹ اهل ىنمتن يتلا هتدلاوب تملأ يتلا ةيحصلا ةكعولا مغر ريمعتلا ةحلصم نوؤش ريبدت هل ضوفملا بئانلا
 ةيضاملا ةنسلاو ةنسلا هذهل ةرتفلا سفن نيب ام ةنراقمو ةحلصملا ةليصحل درج اذهو

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ رياربف ةرود و ربوتكأ ةرود نيبام

١٢٤٦٤١٠٫٠٠ 
 

 ليخادملا عومجم



7 
 

 ١٢٤٦٤١٠٫٠٠ ٧٤٩٤٣٢٫٠٠ ليخادملا

 ١٤٧ ١٤٦ ء�رهكلل ةيمومعلا ةكبشل� طبرلا دهاوش ددع

 ١٧٧ ١٤٠ برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب طبرلا دهاوش ددع

 : قيدصلا يلاعلا دبع دـيسلا
  .تاعزانملا ةحلصم نع ريرقت ميدقتب ماق  
 و ايئادتبا ,اهتجارد فلتخمب ةيرادإلاو اهنم ةيداعلا مكاحملا مامإ ةجئارلا yاضقلا عبتت ىلع ةرتفلا لالخ ةيئاضقلا تاعزانملا ةحلصم تلمع   

 فرط يه يتلا yاضقلا يف ةعامجلا ةحلصمو فقومل ةمعادلا تادنتسملاو قئÉولا ريفوتو ثحبلا عبتتلا ةيلمع يضتقتو .ضقنلا ةمكحم ىدلو ايفانئتسا
 تحتو ةصتخملا ةيعامجلا حلاصملا عم قيسنتل� اهل ئيهتلا دعب تاربخلاو ثحبلا تاسلج روضحو ,ةبولطملا لاجآلا يف ا¹ ةعامجلا عافد ةافاومو ,اهيف
 عالطاو ,مهيلإ ةلوكوملا تافلملا يف مهفرط نم ةلوذبملا ةيانعلاو دهجلا ىدمو ةعامجلا ييماحم لمع ةبقارم ىلإ ةفاضإل� اذه .سلKا ةسÓر فارشإ
 فارشإ تحت ةحلصملا ترش� ةيلاعفلاو ةعاجنلا نم اديزم نامضل ةعامجلا نم ايعسو قايسلا اذه يفو .ددصلا اذه يف ريصقت لك نع سلKا ةسÓر
 .لالم ينب ةئيه نع يلوضف ليلخ ذاتسألا عم ةبrإ ةيقافتا دقعو سانكم ةئي¹ قباسلا يماحملا عم ةمربملا عافدلا ةيقافتا ءاغلإ تاءارجإ سلKا ةسÓر
 .قباسلا يماحملا ةزوحب تناك يتلا تافلملا نم ددع يف ديدجلا يماحملا فرط نم ةبrإلا ةيرارمتسا نامض ىلع ةحلصملا لمعت ثيح
 :ةجئارلا yاضقلا صخي اميفف

 لكشي يذلا هلزنمل بارم قالغإ ةعامجلا رارق يف نعطلا يطعملا صوصخب يطعملا يناحد يعدملا , ٧٨/٧١١٠/٢٠١٩ ددع ءاغلإلا ءاضق فلم -١
 تلدأ , ٠٥/١٢/٢٠١٩ خيراتب ةربخلا تاءارجإ ريمعتلا ةحلصمو ةيرادارلا ةطرشلا ةحلصم ةيعمب ةحلصملا ترضح ,اهلزنمل هل ةراج جولول اقئاع
 بلطل ةباجتساو .ةعامجلا حلاصل ةربخلا ريرقت ناك هيلعو ,هيف نوعطملا رارقلل ةمعادلا تامولعملا و تادنتسملا نم ةعومجمب ريبخلا ديسلل اهلالخ
  .ةينÉ ةربخ ءارج¼ ةمكحملا ترمأ نعاطلا

 اهتعطق نم ءزجل ةعامجلا لامعتسا نع ضيوعتل� ةبلاطملا عوضوم يف نوزحمأ ةمطاف ةيعدملا ٥٧/٧١١٢/٢٠١٩ ددع ةيرادإلا ةيلوؤسملا فلم -٢
 ريمعتلاو ةعامجلا لاغشألا يتحلصم نم لك ةيعمب ةحلصملا ترضح .ةرهضل� فورعملا ناكملا ىوتسم ىلع ٠٨ مقر ةينطولا قيرطلا عيسوتل ةيضرألا
 مكح هيف ردص .ةمكحملا فرط نم رابتعالا نيعب اهذخأل ةنراقملا رصانعب ةحلصملا تلدأ دقو ,سانكم ةيرادإ فرط نم ا¹ رومأملا ةربخلا تاءارجإو
 .ةعامجلا ةدئافل رتم ١٥٤ ةحاسم ةيكلم لقنو مهرد ١٥٤٠٠٠ هردق اضيوعت ةيعدملل ةعامجلا ءاد� ىضق ٠٣/١٩ددع
 ناكدلل يراجتلا قحلا ءارش نمث عاجرتسا بلط صوصخب يواقردلا دمحم يعدملا ,٧٦/٧١١٤/٢٠١٩ ددع تاقفصلاو ةيرادإلا دوقعلا فلم -٣
 .يعدملا بلط ضفرب ىضق ةعامجلا حلاصل ٢٠١٩/ ١١٫٢١ خيراتب ١١١ ددع مكح هيف ردص , زرألا يراجتلا بكرمل� ١٣ مقر
 مقر ناكدلل يراجتلا قحلا ءارش نمث عاجرتس� ةبلاطملا ناش يف يرحبأ دمحم يعدملا ٧٤/٧١١٤/٢٠١٩ ددع تاقفصلاو ةيرادإلا دوقعلا فلم -٤

 .يعدملا بلط ضفرب ىضق ةعامجلا حلاصل ٢١/١١/٢٠١٩ خيراتب ١٠٩ ددع مكح هيف ردص ,زرألا يراجتلا بكرمل� ١٨
 يراجتلا قحلا ءارش ةميق جº رتسا بلط عوضوم يف ,يرحبأ نوميم يعدملا ,٢١/٧١١٤/٢٠١٩ ددع تاقفصلاو ةيرادإلا دوقعلا فلم -٥
 .يعدملا بلط ضفرب ىضق ةعامجلا حلاصل ٢١/١١/٢٠١٩ خيراتب ١١٠ ددع مكح هيف ردص ١٤ مقر ناكدلل

 ناكدلل يراجتلا قحلا ءارش نمث عاجرتسا بلط صوصخب يرحبلا دمحم يعدملا ,٨٣/٧١١٤/٢٠١٩ ددع تاقفصلاو ةيرادإلا دوقعلا فلم  -٦
 مهرد ٤٢٫٣١٢٫٥٠ غلبم يعدملل ةعامجلا ءاد� ىضق ١٠/١٢/٢٠١٩ خيراتب ١١٤ ددع مكح هيف ردص ,زرألا يراجتلا بكرمل� ٠٤ مقر
 ةيغيلبتلا ةخسنل� لصوتلا روف مكحلا فانئتسا ىلع ةحلصملا لمعتسو ,مهرد ٤٢٫٠٠٠ هردق ررضلا نع ضيوعتو
 .:ةيفانئتسالا تافلملا صوصخب امأ

 ىضق ٢٥/١٢/٢٠١٩ خيراتب ٦٨٣٨ ددع رارقلا هيف ردص , لالع روبج ةثرو يعدملا ١٩٠٣/٧٢٠٦/٢٠١٩ ددع يفانئتسا يرادإ فلم -١
  .ةعامجلا ةدئافل ةعطتقملا ةحاسملا لقن عم مهرد ٥٨٫٥٠٠ غلبم يعدملل ةعامجلا ءاد� يضاقلا فنأتسملا مكحلا دييأتب
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 خيراتب ٥٨٧٠ ددع رارقلا هيف ردص ,ماعوب ىفطصم يعدملا , ١٨٥٩/٧٢٠٦/٢٠١٩ ددع يفانئتسا ةيرادإلا ةيلوؤسملا فلم -٢
 عبرم رتم ٥٣ ةحاسم نادقف نع مهرد ٥٣٫٠٠٠ هردق اضيوعت يعدملا حلاصل ةعامجلا ءاد� يضاقلا فنأتسملا مكحلا دييأتب ىضق ٢٨/١١/٢٠١٩

 .ةعامجلا ةدئافل ةيكلملا لقن لباقم
 .اجئار لاز ال ,٣٣٠٧/٧٢٠٦/٢٠١٩ ددع تحت اهعم نم وزعا تيا ةشئاع فلم يف ٩٩ ددع مكحلا ةحلصملا تفنأتسا -٣
 ةقفصلا صوصخب كيجموت ةكرش فلم يف , ٢٢/٠٧/٢٠١٩ خيراتب ٣٩٦٢ ددع ط�رل� ةيرادإلا فانئتسالا ةمكحم رارق دض ضقنل� نعطلا-٤

 نع مهرد ١٨٨٫٤٠٠٫٠٠ غلبم ةعامجلا ءاد� يضاقلا يئادتبالا مكحلا ديأ يذلا .ةنيدملل يفاقتلا بكرملا ءانب لاغشأ مامت¼ ةقلعتملا ١١/٢٠١٠
 اهتبسنو ةعامجلا اهتقبط يتلا ريخأتلا ةمارغ يف نعطلل ةباجتسالا مدعو ةكرشلا فرط نم ا¹ بلاطملا مهرد ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠ ضوع ةيفاضإلا لاغشألا

  .فنأتسملا مكحلا رودص خيرº نم ةينوناقلا دئاوفلا بلط نم ةباجتسالاو ةقفصلا نمث نم ١٠%
 : ةديدجلا يواعدلا

 .قاقزلا عيسوتل تلديم ةقنزب نئاكلا ةراقع نم ءزجل ةعامجلا لامعتسا عوضوم يف يسيمخلا ةمرح يعدملا , ةيرادإلا ةيلوؤسملا فلم -١
 امل ءانبلا ةصخر ديدجت ضفرب يضاقلا ةعامجلا رارق يف نعطلا صوصخب سيمحوب دمحم يعدملا , ٢٢٥/٧١١٠/٢٠١٩ ددع ءاغلإلا فلم -٢
 .رورملل ةلقرع نم ةيانبلا هلكشتس
 ةيرهوجلا قوقح نم اقحو ,نوناقلا و ةلودلا ةدايس رهاظم نم ارهظمو ةيئاضقلا ةعاجنلل اسايقم دعي ةيئاهنلا ةيئاضقلا ماكحألا ذيفنت نوكل رظنل�و 
 : يتألاك يهو ماكحألا نم ةعومجم تذفن دقف, ةيعورشملا راطإ يف لمعلاو نينطاوملا قوقح مارتحا ىلع ةعامجلا نم اصرحو ,نيضاقتملل

 .مهرد ١٠٥٫١٣٠٫٠٠ : غلبملا , ماتخلا دمحم حلاصل ٢٢/٧١١٢/٢٠١٦ ددع ط�رل� ةيرادإلا فانئتسالا ةمكحم رارق -١
 . مهرد ٩٠٫٣٩٠٫٠٠ : غلبملا  ,ريهوز دمحم حلاصل ٥٢٣/٧١١٢/٢٠١٦ ددع ط�رل� ةيرادإلا فانئتسالا ةمكحم رارق -٢
 . مهرد ٦٦٫٨٠٫٠٠ : غلبملا , يدعاسملا داعس حلاصل , ١٧٩/٧١١٢/٢٠١٨ ددع سانكمب ةيرادإلا ةمكحملا مكح -٣
 , يكملا جاحلا نب بيبحلا نادي ةثرو حلاصل ٢٧/٠٦/٢٠١٣ خيراتب /٤٢٣/٠٢ ددع ط�رل� ضقنلا ةمكحم رارق ذيفنتل ةعبارلا ةعفدلا ءادأ -٤
 .مهرد ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ : غلبملا

 ءاعول� قلعتي اميفو مهرد ٥٦٫٥٦٤٫٣٧ غلبملا , وعشا ديلاخ حلاصل ةرفينخ ةيئادتبا نع رداصلا ٣٠/١٢/٢٠١٥ خيراتب ٥٢ ددع مكح -٥
 ٢٩/٧/٢٠٠٤ ب خرؤملا ٢٣٨٣ ددع سانكمب فانئتسالا ةمكحم رارقل ةيغيلبتلا خسنلا رادصتسا ىلع ةعامجلا تلمع دقف,ةعامجلل يراقعلا
 ديدعلا زواجت دعب كلذو ,فرط ٣٣ اهددعو ةينعملا فارطأل اهغيلبتو .ناسفشتم ىمسملا راقعلا ظيفحت فلم يف ةرفينخ ةعامج ضرعت ةحصب يضاقلاو
 ىذل طبضلا ةباتكب ميلستلا دهاوش عاديإ مت دقو .مهتماقإ نيوانعو ةيلصألا فارطألا ةثرو ةفرعمو ديدحتك غيلبتلا ةيلمع اهتفرع يتلا ت�وعصلا نم
 .نيعتملا ظفاحملا ديسلا ىلع فلملا ةلاحإ تاعزانملا ةحلصم عباتتسو ةرفينخب ةيئادتبالا ةمكحملا
 ةقفص ٩ حتفو نالعإل�   ٢٠٢٠رياربف ةرودو ٢٠١٩ ربوتكأ ةرود نيب ام ةحلصملا تماق   ينيربل نيسحلا دـيسلا
 : يلاتلاك يهو ) تامدخ-لاغشأ-  تاديروت اهيف امب ( 

 ةظحالم ةقفصلا غلبم ةقفصلا بحاص ةقفصلا ةقفصلا مقر

 ةرفينخ ةنيدمب بابشلا راد ءانب لاغشأ 22/2019
Sté JMEL MOHAMMED Sarl T.D 

Douar Issraren Laksabi 
MISSOUR 

3 080 832.60  

25/2019 
 رقملل يزكرملا فييكتلا ةزهجأ بيكرت
 ةعامجلل ديدجلا

Ste WESTVENT Sarl, rue Oued 
Tensift, Imm. 66, Apt. 1, Agdal 

Rabat. 

1 541 610.00  

 

 ر%$ يف
 لاغشألا

 تارشحلاو تايليفطلل تاديبملا ءارش 23/2019
Ste STEPLUS SARL, complexe 

industriel Azzahra Lot N°2 Oulja-
Sale 

197 574,00 
 .3ل01لا .ت 
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 ةنيدمل� تاحاسلا ةئي�  26/2019
Ste EL.TAQI SARL AU 

94 Hay Ikhamen 
Khénifra 

798 612,00  

27/2019 
 زيهجتل بتاكملا ثÉأ و داتع ءانتقا  
 ةعامجلل ديدجلا رقملا

MAROC BUREAU Km 9200 
Autoroute de Rabat, Ain Sebaa 

CASABLANCA 
1 799 526,00  

 
 مدقلا ةركل ديدجلا بعلملا ءانب ةمتت

 يرادإلا يحل�
Sté TAZAGZOUT SARL T.D et Négoce 

67 Bd AL Massira Tamoument 1 
Khénifra 

246 500,00  

 
 ةيدادعإ ةنايصل ىربكلا لاغشألا و ةئي�
     ةكارش قافتا راطإ يف لاونأ

Sté SOMA NOUR  Fourniture 
Négociant import Export, Centre 

Ighram Laalam Dir El Ksiba 
Béni Mellal 

219 969.60  

 

 ةرفينخ ةنيدمب  ةيرضحلا ةئيهتلا لاغشأ
 رطشلا ةريسملا عراشب صاخلا عطقملا
 يناثلا

ENTREPRISE BOUALI SARL,T.D et 
négoce N° 141 Rue Tarik Ben Ziad 

Goulmima 
18 340 012.80  

 

 ةرفينخ ةنيدمب  ةيرضحلا ةئيهتلا لاغشأ
 دمحم عراشب صاخلا عطقملا
 ةباينلا نم( لوألا رطشلا:سماخلا
 هيف امب ةيندملا ةياقولا/ ميلعتلل ةيميلقإلا

 .) تشغ٢٠ ةحاس

SOFCOMINOX SARL ; 
30 Q.L Ain Chkef 

Fès 
9 182 556.00  

 
  :مه تادنس ٦ عوم6اف تادنسلا صخي اميف امأ
 

DEVIS ةظحالم مهردل� دنسلا غلبم دنسلا  بحاص دنسلا 

 نيلجارلل رمم ةغابصو طيطخت ةلآ ءارك 26
Sté  PINTA PLANA MAROC SARL;12 , 
Résidence jamila  R25, Lot  Jamila 2   

Etage 1 ; N° 8, TANGER 
52 800.00 Dhs ل'&لا #ت)# 

27 
 ةيفارغوبط ةسارد
  ةيبناجلا ططخلا عضوو  ةينقت تافلم ءاشنإ(
 ) ةعامجلا ةيكلملا عقوم ططخو

LA  SOCIETE BNI TOPO 
KHENIFRA; SARL 80 940.00 dhs ل'&لا #ت)# 

30 
 ةيندملا ةلاحلا  بتاكمب صاخ جمSرب ءانتقا
Zتاعطاقمل 
  

BOUCHAAIB    MBARK ;  19 RUE 
MASJID EL KABIR, Khénifra 105 600 ,00   Dhs ل'&لا #ت)# 

 Sté SIGMA Atlas sarl 3 Boulevard بتاكملا مزاول ءارش 32
Zerktouni Khénifra 59 394,00 DHS ل'&لا #ت)# 

 NAJIB  COM   Numérique 379,Bd Med تاعوبطمو قاروأ  بتكملا مزاول   33
V appt 1 Bis RABAT 

119 568,00 DHS 

 
 #(ل'&لا #ت
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 NAJIB  COM   Numérique 379,Bd Med ةعابطلا داوم ءارش 34
V appt 1 Bis RABAT 

18 840,00 DHS 

 
 #(ل'&لا #ت

    : ناميلسا ىفطصم دـيسلا
 ةعامجلا بتكم ئتف ام يتلا ةيكراشتلا ةبراقملا راطا يفو ةيبارتلا ةعامجل� ةصاخلا ٢٠٢٠رياربفو ربوتكأ ةرودل ريضحتلا راطإ يف  

  .ةعامجلا هذه ا¹ تماق يتلا عيراشملا و تازجنملا مها ىلع علطت اهلعج و ةنيدملا ةنكاس كارشإل اهجهني ةيبارتلا
 ةنايصلا قيرط نع كلذو ءارضخلا قطانملا لج ليهÅ ىلع هيف تدمتعا احومط اجمrرب ءارضخلا قطانملا ةحلصم ترطس دقف هيلعو

 :يلاتلاكوهو يرلاو سرغلاو ةيامحلاو
  ةنيدملل يرضحلا رادمل� ةدوجوملا ءارضخلا تاحاسملا قئادحلا عيمج ةنايص -
 .لالشلا ةقيدح -   .يكلملا شيجلا ةقيدح -  .مالسلا يح ةقيدح  - .ينطولا نمالا ةقيدح -
 .نيلالعيت ةقيدح - .ةجيدخ ةلال ةحاس - .تشغ ٢٠ ةحاس -
 .عيبرلا ما يداو فافض -   .تارادملا عيمجو سانكمو ةلدº ىلا ةيدؤملا ٨ مقر ةينطولا قيرطلا تابنج -

 .ل�زالا نم تاحاسلاو قئادحلا ةيقنت - . بشعلا صق - .ةراضلا باشعالا ةلازا  شقن - : يف ةنايصلا هذه ىلجتتو
 .ةيلامجلا نم اعون اهيلع يفضي لكشب تاريجشلا ميلقت -   .راجشالا ميلقت -
 .cuvettes des arbres « d’alignement » عراوشلا عيمج يف ةدوجوملا راجشألل تyدبزلا ئيي� -
 .)ولاما( ءارضخلا ةريسملا عراشب (Ficus)سوكيفلا راجشا سرغ -    .اثيدح ةسورغملا راجشالا يقس -
 .يلع مامالا ةسردم برق ولاما يحب (Ficus)سوكيفلا راجشا سرغ -
 .سانكم هاجت� ٨ مقر ةينطولا قيرطلا تابنج(Platane)  ناطالبلا راجشا سرغ -
 .ةجيدخ ةلال ةحاس ىلا Cocos عون نم ليخنلا راجشا لقن -
 .سانكم هاجت� ٨ مقر ةينطولا قيرطلا ىلا ولزا ةحاس نم ناطالبلا راجشا لقن -
 .٢٠٢٠ ةيراجلا ةنسلا لالخ اهسرغ عمزملا راهزالا و تاريجشلا و راجشالا عون و ناكم هيف ددحي جمrرب عضو -
 .راجشالا ا¹ سرغتس يتلا نكامالا نييعتب قلعتي ام يف ةصاخ عراوشلا عيسوتب موقت يتلا تاكرشلا ةبقارم -
 ا¹ موقت يتلا تادوهKا هذه لك مغر و.مهيلع ارطخ لكشت يتلا راجشالا بيذشتب كلذ و مÖاكس نع ررضلا عفرل نينطاوملا تابلطل ةباجتسالا -
 ةلماعلا ديلا يف ريبكلا صاصخلا -   : ل عجار كلذو بولطملا ىوتسملا ىلا ىقرت ال ءارضخلا قطانملا ناف تامدخلا ىوتسم نم عفرلل ةحلصملا
 . ةنتسبلا ناديم يف ةصصختملا

 . عراوشل� راجشالا رسك و قئادحل� بيرختلا رثكي ثيح نينطاوملا ضعب ىدل ءارضخلا قطانملا ةيمه� يعولا مدع -

 رهسلا و ةيبارتلا ةعامجل� ةدوجوملا ءارضخلا قطانملا عيمج ةنايصل ةصتخم ةكرشل هحنم و ضوفملا ريبدتلا يف ةيدجب ريكفتلا بجي كلذل
 مكيلا و ءاغصالا و عبتتلا نسح ىلع مكركشا ماتخلا يف و.لعفل� طسوتملا سلطالا ةسورع ةروص ا¹ا يف انتنيدم لعجن يك تامدخلا ةدوج ىلع
   : ةحلصملا هذه ا¹ تماق يتلا لامعالا ضعب دسجت يتلا روصلا ضعب

    :يرورز دمحم دـيسلا
 نع اهريرقت نيمرتحملا ةعامجلا سلجم ءاضعأ ةداسلل مدق ةيرادإلا ةطرشلا ةحلصم ناف يعامجلا سلجملل ٢٠٢٠رياربف ةيداعلا ةرودلا داقعنا ةبسانمب  
 سلجملل نيتيداعلا نيترودلا نيب ةلصافلا ةرتفلل نم ا¹ تماق يتلا ةطشنألا
 ربتعي يذلا ةعامجلا سيئر تاميلعت ذيفنت ىلع صرحت ، ةيميظنتلاو ةيريبدتلا تايلوؤسملا نم اقالطناو ةيرادإلا ةطرشلا ةحلصم نإ              
 .تاعامجلل يميظنتلا نوناقلا تايضتقم ا�ددح امك ةيرادإلا ةطرشلا تاصاصتخال ينوناقلا سرامملا نوناقلا تايضتقم بجومب
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 ةثلاثلاو ىلوألا ةيرادإلا ةقحلملا صوصخل� تسم ماعلا كلملا ريرحت ضرغب تالمح ةدعب ةحلصملا تماق ةيلوؤسملا هذ¹ اعالطضاو               
 نع ةجتانلا ةروطخلاو قيرطلاو ةفصرألا ىلإ دنست يتلا ةفيظولا ىلع ظافحلا ةيمه� نيلئاجلا ةعابلا اذكو تالحملا ب�رأ سيسحت ىلإ تضفأ ةعبارلاو
 .ماعلا كلملل ينوناق ريغلا ةا يئاوشعلا لالتحالا
 يبيرضلا ءاعولا حلاصم معد لجا نم تالمحب ةقالعلا تاذ ةيعامجلا حلاصملاو ةيمومعلا تاطلسلا بناج ىلا ةحلصملا تلمع امك   
 ةيوش� رقم اذكو ةعامجلا رقم ديعص ىلع تدقع ماعلا كلمل� قلعتت تاعامتجا ةدع روضح مت ةياغللو ، ليصحتلا تالاجم يف  ليخادملا عيسشو
 .ةرفينخ
 ةربتعملا تالاحلا تyrاعم متي امك،تانياعملا ةرشابمل ةينقت ةنجل ايعوبسأ هجوتت يتلا ررضلا عفر تyاكش يف رظنل� yدايتعا ةحلصملا موقت             
 .نينطاوملل ةحلملا تاجاحلل ةيبلت كلذو ةلجعتسم
 ،تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجل� رشنلل ههيجوت ىلع لمعلاو نالوجلاو ريسلا رارق ةغايص تمت امك نالوجلاو ريسلا ةنجل تاعامتجا ىلع ةحلصملا تفرشأو
 نم ديدعلا ةنياعمب ةحلصمل� ةطبترملا ةنجللا تماق ةيتامدخلاو ةيراجتلاو ةينهملا ةطشنألا ةلوازمب صيخرتلا تابلط تافلم راطإ نمض                
 .م�افلم ديفي امب نأشلا يوذ غيلبتو ا¹ ةقلعتملا تارارقلا ةغايص ىلع ةحلصملا تلمع ثيح ةبسانتملا تايصوتلا اÖأشب تردصأو تافلملا
 ر�آلا ءام لامعتسا نع فقوتلل كلذو ةماعلا ةمالسل� اسم نالكشي نيفلاخم نيمامحل نيتلاسر هيجوت مت تالحملا ةبقارملا راطإ يفو                  
 .امهقح يف ينوناقلا ءارجإلا ةرطسم أدب يلاتل�و
 : ةحلصملا لبق نم تارKا تانياعملل ارصتخم الودج مكيلع ضرعنو                  

 
 ىرخا تانياعم صخرلا تانياعم تyاكشلا تانياعم ةرتفلا

 ١١ ٤٦  ٧٩    ١٥/٠١/٢٠٢٠ىلا١٥/٠١/٢٠٢٠
   
   سـل6ا بـتاك                يعامجلا سل6ا سـيئر                 
 
 
 
 .عيجروب ديعسا                   اـبعأ ميهاربإ                        
 : ةيناثلا ةطقنلا
 
  
  
  : سيئرلا ديسلا 
 ىتح ةرود لك لالخ سل&ا راظنأ ىلع مدقت يهو ةرفينخ ةعامجب عيراشملا زاجن¦ قلعتت ةطقنلا هذه نأ راشأ   
   .عيراشملا هذهل ضرعب مدقت مث اهزاجنإ ةبسنبو ا¨ ملع ىلع نوكي 
 ةرفينخ ةعامجب عيراشم

 I- يلاجعتسالا جم~ربلا 
 II -ةرفينخ ةنيدم ليهأتل ةكارش ةيقافتا 

 ضرــــــــــــــــــعلا

  ةعامجل� عيراشملا زاجنا مدقت ةبسن نع ضرع ميدقت



12 
 

III-ىرخأ تايقافتا راطإ يف ةمربملا عيراشملا 
 –IV 100     :ىرخأ تاهج فرط نم ةلومم عيراشم% 
 -V ةيرشبلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملا 
VI  - ضئافلا ةجمرب راطإ يف ةعامجلا فرط نم ةلومم عيراشم . 

 

 ةرفينخ ةعامجب عيراشم
I- يلاجعتسالا جم~ربلا : 

  )مهرد( غلبملا ةلواقملا عورشملا
 مدقت ةبسن
  لاغشألا

 ةرفينخ لخدم ةئي� -١
  "لوألا رطشلا "  :سانكم

ENTREPRISE BOUALI 
SARL;   Khénifra  

21 735 660.00  100%  

  ينب ةرفينخ لخدم ةئي� -2
  "لوألا رطشلا  « :لالم

Ste    ANETRA     SARL;   
KHENIFRA  

15 811 044.00  100%  

  : ةريسملا عراش ةئي� -٣
  "لوألا رطشلا           "

MOHAMED EL 
HAMDAOUI  

9 149 870.40  100%  

 
 

 
II ةرفينخ ةنيدم ليهأتل ةكارش ةيقافتا  : 

 ةيلخادلا ةرازو  : ةحناملا ةهجلا
   مهرد ١١٦٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠  : يلامجإلا غلبملا
   مهرد ٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠٬٠٠ :يلامجإلا غلبملا     .     ةرفينخ - لالم ينب ةهج : ةحناملا ةهجلا
  

2019 2018 2017 
               

  ةنسلا
 30 MDH         30 MDH               دوصرملا غلبملا 

(FEC) (FEC)     
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    10 MDH                      20 MDH                              18 MDH                                       12 MDH                   

  

 عورشملا
 حرتقملا

Bd  Med V   
Tranche 1  

Bd  El Massira   
Tranche 2 

RN n°8      
  séquence 3     

RN n°8  
 séquence 1           

    
Station  

 total Délégation 
Education 

station  
 ONEP - Carrefour 

      

 غلبمب ةقفصلا دانسإ مت
  مهرد ٩٫١٨٢٫٥٥٦٬٠٠

 غلبمب ةقفصلا دانسإ مت
  مهرد ١٨٫٣٤٠٫٠١٢٬٨٠

 غلبمب ةقفصلا دانسإ مت
  مهرد ١٦٫٣٩٥٫٠٠٠٬٠٠

 غلبمب ةقفصلا دانسإ مت
  مهرد ١١٫١٧٥٫٧٢٠٬٠٠

  
 ةكرشل

SOFCOMINOX 
    

يلعوب ةكرشل     SOFCOMINOX ةكرشل   يبيطلأ داوج ةكرشل 

  

      

  
    لاغشألا مدقت ةبسن   ٪٥٤  لاغشألا مدقت ةبسن  ٪٤٥

 
   مهرد ٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠٬٠٠ :يلامجإلا غلبملا     .     ةرفينخ - لالم ينب ةهج : ةحناملا ةهجلا

 2019 2018 ةنسلا
 MDH 20 MDH 20 دوصرملا غلبملا

 حرتقملا عورشملا
15,5  MDH 4,5  MDH 12  MDH 8 MDH 

qءايحإلا ةئي  qروقزوب يعانصلا يحلا ىلإ ةيدؤملا قيرطلا ةئي qءايحالا ةئي théâtre 

  

 

 

 

 

 ةكرشل ةقفصلا دانسإ مت
ANETRA  غلبمب      
  مهرد ٧٫٨٩٢٫٢٨٠٬٠٠

 ةكرشل ةقفصلا دانسإ مت 
 غلبمب يلعوب

  مهرد ٣٫٢٧١٫٥٤٠٬٠٠

   
  غلبمب يلعوب ةكرشل ةقفصلا دانسإ مت 

  مهرد ٩٫٧٧١٫٢٥٢٬٠٠
 ةجمربملا ءايحإلا ةحئال

                   

6MDH   
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 قيرطلا ةئي6و ءانب  عورشم زاجنال ةكارش ةيقافتا
  روقزوب يعانصلا يحلا ىلا ةيدؤملا

  

 دادعتسالا روط يف
 ةساردلل  رشنل

  ةيرامعملا
  :ةديفتسملا ءايحالا ةحئال :ةديفتسملا ءايحالا ةحئال

نماخا-  
نيلالعت-  
ةضورلا–  

يشيوب يلع-  
دجسملا يح-  

ةهازنلا-  
ضAرلا-  
ةريسملا-  

ةنيدملا طسو-  

 

 ةكوربم يح  -  حاجنلا يح
 بهدلا داو يح

 لاغشالا يح   -   ةمحرلا
 ةيمومعلا

 ىطسولا ىلفسلا  ةريسمل
 ايلعلا

 : ةنيدملا طسو
 ةيديشارلا يح

 ةينلجيتلا ةيوازلا
 دجسملا يح   -  ةضورلا

 ةزئاف يح  -    ةراجنلا
 ٢ ةعطاقملا

 سلدنالايح
 دجنلا يح

 سيردا دياقلا يح
 قاحسوا يح

 ولاما
 ةحصلا ةيبودنم برق

 ورابشا يح
 
  

   

   لاغشالا ةيادب روط يف 100% 100%
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نماخا-  
نیلالعت-  
ةضورلا–  

يشیوب يلع-  
دجسملا يح-  

ةھازنلا-  
ضایرلا-  
ةریسملا-  

ةنیدملا طسو-  
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 2020 2019  2018 2017 ةنسلا
 غلبملا
 MDH 32 MDH 42 MDH 30,5 MDH 12  دوصرملا

 عورشملا
 حرتقملا

 رويد  ةحاس ةئي�
  خويشلا

 ءايحألا  ةئي�
 عراوشلا  ةئي� ةنيدمل�

 تابنج ةئي�  
  عيبرلا مأ داو

 ءايحألا  ةئي�
  ةنيدمل�

 تابنج ةئي�  
 عيبرلا مأ داو

  ةئي�
 ءايحألا

 ةئي�    ةنيدمل�
 تابنج
 مأ داو
  لوألا رطشلا عيبرلا

      نيمال يديس◄
  يناثلا نسحلا ◄
                  يح شيجلا ◄

  مالسلا

 رطشلا  يناثلا رطشلا
 ثلاثلا

  

 

  

                              
 

  لاغشألا ةبسن ةقداصملا روط يف
٢٥٪  

  لاغشألا ةبسن
 ٣٠٪ 

    

  
 يف تدافتسا يتلا ءايحألا ةحئال

   لوألا رطشلا راطإ
 ةصقr ءايحألا

  ةقيتعلا ءايحألا زيهجتلا
            

- ءارهزلا- زيهجتلا- نيسدنهملا
- ورابشا- يريسل- ةزعوبو ىحوم
  باطحأ-  حتفلا يح- سروكلا

 يح-ةميلحن ودح-زرألا-
-بنيزالل-شيجلا يح-يحالفلا

 يح-ميسنلا-زيهجتلا-مالسلا يح
-ايحلوب يح-يشوبو يلع-ةضورلا
  -ةغ�دلا-ةصاخ تيا-راكسوا

 

-قافولا-ةراف
-يحالفلا يحلا
-راكسوا
-ديدجتلا
-ةكوربم-ميسنلا
-ةينمأ
-نكاحميوب
 نب توشيت
 تيا-ىقع
-ةرهزلا-ةصاخ
-يريسل
  قاحسوا

-ينسحلا يح
-نسح ومح
-مالسلا
-سجرنلا
-ةنيدملا طسو
-عيبرلا ما

-ةيرمح
ºتنموم  

 

         
 70%  
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 ودح-زرألا- - سروكلا-ورابشا- يريسل- ةزعوبو ىحوم- ءارهزلا-  باطحأ-  حتفلا يح- سروكلا- زيهجتلا- نيسدنهملا
  ايحلوب يح-يشوبو يلع- ةضورلا يح-ميسنلا-زيهجتلا- مالسلا يح-بنيزالل-شيجلا يح- يحالفلا يح-ةميلحن

 ةغ�دلا-ةصاخ تيا-راكسوا-
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 ةــــجمربملا ءاـــــيحألا ةــــــحئال
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

  .مهرد ٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠   : يلامجإلا غلبملا
 عم فارطألا ةددعتم ةيقافتالا يف هيلع قافتالا مت امك ةعامجلل معد يأ مدقت مل ا¶إف ءاملا يف ةلودلا ةباتكل ةبسنل� - 
 .ةعامجلا

 

 2021 2020 2019 2018 ةنسلا

   MDH 20 MDH 20 MDH 15 دوصرملا غلبملا

 حرتقملا عورشملا

       

نسح ومح-   ينسحلا يح  
سجرنلا-          مالسلا-  

ةنیدملا طسو-  
ةیرمح-    عیبرلا ما-  

تنمومات-   

قافولا-ةراف  
راكسوا- يحالفلا يحلا-  

میسنلا-   دیدجتلا-  
نكاحمیوب-    ةینمأ-   ةكوربم-  
ةصاخ تیا-   ىقع نب توشیت-  
قاحسوا-   يریسل-   ةرھزلا-  
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III-ىرخأ تايقافتا راطإ يف ةمربملا عيراشملا : 

  لاغشألا مدقت ةبسن  )مهرد( ةقفصلا غلبم  ةلواقملا  غلبملاو ءاكرشلا  عورشملا

  مهرد نويلم ç٣٬٥  ةيلخادلا ةرازو  ةعامجلا رقم ءانب
STE 

SOBETRA
DIA   

14 762 079,60  100%  

 ةبقارملا تاريماك عضو عورشم
  ةنيدمل�

  مهرد نويلم ٣٬٥ ç ةيلخادلا ةرازو
  ريبدتلا ç ينطولا نمألا ةرادإ

centre de 
sécurité et 
traitement   

3 080 640,00  ١٠٠٪  

 فرصلل يجراخلا زيهجتلا
 ةطشنألا يحب يحصلا

 جأ نماضتلا و ةيداصتقالا
  كاكشأ

  -  -  -   مهرد نويلم ç٣  ةهجلا سلجم

 تاذ ء�رهكلا طوطخ ليوحت
  KV 225 يلاعلا دهجلا

 عاطق ء�رهكلا و ءاملل ينطولا بتكملا
           دوصرملا غلبملا  -  ء�رهكلا

17 600 000.00  

  FEC ةقفاوم راظتنا يف -
   غلبم نم ةعامجلا ءافعإ -

  مهرد  000.00 928 2
 ةنايصو باعت� ةصاخلا
  ء�رهكلل ينطولا بتكم

 ةئي� ç مدقلا ةركل ةيكلملا ةعماجلا  مدقلا ةرك بعلم ءانب
 ءانبب ةعامجلا تماق  -  -  يعانطصالا بشعل� بعلملا ةيضرأ

  بعلملا طئاح و تاعدوتسملا
 و ىقيسوملل دهعم ثادحإ

  "ةشيور دمحم" صقرلا
  مهرد نويلم٠٬٥  ç   ةفاقثلا ةرازو
  عورشملا ةفلكت  -   مهرد نويلم ٠٫٨ ç ةهجلا سلجم

  -  نويلم ١٫٣

  مهرد نويلم ٨  ç   ةفاقثلا ةرازو  حرسملا ةعاق ءانب
  عورشملا ةفلكت  -   مهرد نويلم ٨ ç ةهجلا سلجم

  -  نويلم ١٦

  مهرد نويلم ١٫٤ ç  ةفاقثلا ةرازو  ليعامسإ يالوم ةرطنق ميمرت
  عورشملا ةفلكت  -   مهرد نويلم ١٫٤ ç ةهجلا سلجم

  -  نويلم ٢٫٨

 ومحو ىحوم ةبصق ميمرت
  ينyزلا

  مهرد نويلم ١٫٤ ç  ةفاقثلا ةرازو
  عورشملا ةفلكت  -   مهرد نويلم ١٫٤ ç ةهجلا سلجم

  -  نويلم ٢٫٨

 
 
 
 ةنيدملa ةبقارملا تاريماك عضو عورشم     
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IV–  100 : ىرخأ تاهج فرط نم ةلومم عيراشم% 

 مدقت ةبسن  )مهرد( غلبملا  ةلواقملا  ةلومملا ةهجلا  عورشملا
  لاغشألا

  ةيلخادلا ةرازو  بابشلا راد ءانب
JMEL 

MOHAMMED 
SARL  

3 080 832,60  ٠%  

 داتع و ث}أ ءارش
  بتاكملا

  -  نويلم ٢  -  ةيلخادلا ةرازو

 ةينقت ةسارد زاجنا
 ةئي�« عورشمب ةصاخ

 ةيامحل ةيحلوب ةبعش
 نم ةنكاسلا

 ةعامجب ت�اضيفلا
  ةرفينخ ميلق� ةرفينخ

  %13  000,00 657  تاساردلل ةيرون  ةيلخادلا ةرازو

 
  V-  ةيرشبلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملا  

  )مهرد( غلبملا  ةلواقملا  عورشملا
 مدقت ةبسن
  لاغشألا

 لفطلا و ةأرملا ليهÅ و نيوكت زكرم ءانبو ةسارد
  Dاف اجر يحب هل ةعباتلا قفارملا و

Entreprise KOUNBIR  
KHALID  

5 775 302.40  18%  

 يحب باعلا ةقيدحو برقلا يضyر بعلم  ءاشنإ
Dاف اجر   

BEN SGHIR 
MOHAMMED  

849 900,00  ١٠٠%  
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v-  ضئافلا ةجمرب راطإ يف ةعامجلا فرط نم ةلومم عيراشم 

  لاغشألا مدقت ةبسن  )مهرد( غلبملا  ةلواقملا  عورشملا

يضارألا ءارش   

 بنج ىمسملا ١٠٩٨٢/٢٧ مقر راقع -
        00, 3.515.000     : يطناشلا

 ةريسملا عراشب ٢م ٢٠٠ ةيضرا ةعقب ءارش -
يلولهبلا مسا يف سداسلا دمحم ةيونÉ برق ٠٫٠٠ يقابلا  ٠0, ٢٤٠٫٠٠٠     

   000.00 400  ىلفسلا ةريسملا روقزوبب ةيضرا ةعقب ءارش -

يرادإلا يحل� مدقلا ةرك بعلم ءانب ةمتت ةقفصلا دانسإ مت     ةقداصملا روط يف  500.00 246  
 يف لاونأ ةيونÉ ةنايصل ىربك لاغشأ و ةئي�

ةكارش راطإ ةقفصلا دانسإ مت   ةقداصملا روط يف   969.60 219     

يميلقالا ىفشتسم نم برقل� ةفيقس ءانب   KHALID KOUNBIR  176 820.00  100%  
 قطانملا يقسل تاخضم بيكرت و ءارش

ءارضخلا   Sté ALTOM AGRI SARL  197 816.16  100%  

رطانق ءانب   Sté TRAFIL SARL  831 264,00  ٦٥%  
 ةزهجا بيكرت لاغش� ةصاخلا ةينقتلا ةساردلا

ةعامجلل ديدجلا رقملل يزكرملا فييكتلا   BET  JOULE  50 400,00   

 رقملل يزكرملا فييكتلا ةزهجا بيكرت لاغشا
ةعامجلل ديدجلا   Ste WESTVENT Sarl,  1 541 610.00  40%  

ء�رهكلا طوطخ و ةدمعألا بيكرت   -  50 000.00  -  
برشلل حلاصلا ءامل� ديوزت   -  50 000.00  -  

تافيكم ءارش   -  50 000.00   

      
 ةــــــعامجلا لـــــــخاد تزـــــــجنأ عـــــــيراشم      
 ةجيدخ الل دجسم برق ةحاس -  ةميدقلا ةطحملا ةحاس -
  يرادإلا يحل� مدقلا ةركل ديدجلا بعلملا ءانب ةمتت  -
  ةكارش قافتا راطإ يف لاونأ ةيدادعإ ةنايصل ىربكلا لاغشألا و ةئي� -
 رطانق ءانب - يميلقالا ىفشتسم نم برقل� ةفيقس ءانب -
 ةعامجلل ديدجلا رقملل يزكرملا فييكتلا ةزهجأ بيكرت لاغشأ -
 

 ةـــــــــشقانملا
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  : قيزرو ىفطصم دـيسلا
 ةنيدملاو سل&ا فرشي اذهو عيراشملا زاجنإ ىوتسم ىلع ةكرح تفرع ةرفينخ ةعامج نإف دمحلا ©و هنأ راشأ  
 .ةيمومعلا ضيحارملا صخي اميف ةنيدملا ىوتسم ىلع لجسملا صقنل_ قلعتت ةظحالم رأ امك ،ةماع ةفصب
 يفسويلا يحك ةنيدملا ىوتسم ىلع ةئيهتلا لاغشأ نم دفتست مل ءايحألا نم ةعومجم نأ اريشم لخدت  : يدبع دمحم دـيسلا

 يحصلا فرصلاو برشلل حلاصلا ءاملاو ء_رهكلا تامدخ ىلإ رقتفت لزانملا نم ةعومجم كانه نأ امك .عاردوبو حتفلا يحو وزاووبو 
 ةقطنم ىلإ رقتفت يتلا ءايحألا هتاه اكاسأو حتفلا يح ةنكاسل ةيمومع ةقيدح ءاشنإ يف ريكفتلا ةرورض ىلع دكأ ريخألا يفو 
  .ا¨ ناكسلا ةفاثك مغر ءارضخ 

 قاوسألا ةئيهتل مدقملا معدلا نم ةدافتسالا لجأ نم ةيلخادلا ةرازو عم ةيقافتا دقع ىلإ سل&ا تعد  : ريقفلا ةفيطل ةدـيسلا
 .ةيعوبسألا 

 امك .ةيفافش لكب رمت تاقفصلا نأ راشأو ،عيراشمل_ ينغلا ميقلا ضرعلا نع سيئرلا ديسلا ركش : عانعن نب دمحم دـيسلا
 مايقلاو قرطلا هذ¨ ءانبلا داوم عضو لثم ةزجنملا عيراشملا هذهل ضعبلا مارتحا مدع يف ىلجتت تاظحالملا ضعب دوجو ىلإ راشأ 
 عراوشل_ رفحلا ةيلمعب نوموقي برشلل حلاصلا ءاملا عاطق نأ امك ،اهفالتإ متي ال ىتح عيراشملا هذهل ةيمويلا ةبكاومو عبتتلا ةيلمعب 
 تالاصتالا بتاكمل ءيشلا سفنو ىلوألا اهتلاح ىلإ اهعاجر¦ نوموقي الو اهتيمهأ ةاعارم نود اهميمرتو اهزاجنإ مت يتلا ةقزألاو 
 .كلذ ريغ ىلإ جنوروأو برغملا تالاصتاك 

 باعشلا ةئيهتب قلعتي عورشم يأ ىلإ رشت مل سيئرلا ضرع يف تءاج يتلا عيراشملا نأ تراشأ :يدارب ةحلاصلا ةدـيسلا
 ىرخألا يه تعد امك .ةيرمح باعش لثم اهل ةغل_ ارارضأ فلختو ةنكاسلا ةمالس دد¿ ةريخألا هذه نأ ملعلا عم ةنيدملا لخاد 
 .ةنيدمل_ ةيحصلا قفارملا قلخ ىلإ 

 ،سيئرلل ميقلا ضرعل_ داشأ امك ةحضاو اهفادهأو ةنيدملا لخاد تادوهجمب موقي سل&ا نأ ىلع دكأ : نوملقأ دمحم دـيسلا
 ءانبلا داوم نم ةقزألاو شرولا فيظنتب اوموقي نأ نود نينطاوملل ىطعت يتلا نكسلا ةزاج¦ قلعتت تاظحالمب ادبأ تقولا سفن يفو 
 ىلإ سل&ا اعد ريخألا يفو ةيتنمسإلا تابعكمل_ اهتئي¿ بجي لب ةميدقلا ةنيدملا لخاد ةقزألا تيفزت مدع نسحتسا امك ،خاسوألاو 
 Çدافت ةريثك تÇدادو ثادحإ فرعي يذلا ةنيدملا لامش ىوتسم ىلع ةصاخ يحصلا فرصلا تاونق ةئي¿و ميمعت يف ريكفتلا 
  عيبرلا مأ داوب ةمداعلا هايملا فرصل 

 راشأ امك اهحالص¦ بلاطو ةريسملا عراش ةئي¿ تداش يتلا صقاونلا ضعبب قلعتت تاظحالم ىدبأ :تاسلاو ميهاربإ دـيسلا
 .ولامآ يحب برقلا بعلم زاجنا يف ريكفتلا ىلإ 

 اليوط اتقو قرغتستس زاجنإلا روط يف يه يتلاو ةزجنملا عيراشمل_ ةقلعتملا ةطقنلا نأ اريشم لخدت : an ىفطصملا م دـيسلا
 نكي مل طقنلا بيترت نأ امك ،لامعألا لودجب ةدراولا ىرخألا طقنلا ةشقانم ىلع ابلس رثؤي امم ةرود لك لالخ اهجاردإ متيسو 
 نإف اذه ىلإ ةفاضإ ،يناثلا وأ لوألا فصلا لتحت نأ ضورفملا نم ناكو ١١ مقرل_ تبتر يتلا ةجمربل_ ةقلعتملا ةطقنلا لثم ابئاص 
 .اهتئي¿ تمت يتلا عراوشلا يف لاغشألا يف صئاقنلا ضعب ةظحالم تمت هنأ ثيح ادج ةفيعض لاغشألل ةبكاوملاو عبتتلا ةيلمع 

 : يبجوت ىفطصم دـيسلا
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 ناحيرلا ةرادم نم قيرط حتفك ةيرضحلا ةئيهتل ةلماشو ةعساو ةيؤر نوكت نأ بجي هنا ىلإ راشأ امك ,ةيمنت لكل 
 مأ داو ىلإ جورخلل ولزأ ةحاس عيسوتو يميلقإلا يئافشتسالا زكرملا ىلع ارورم ٠٨ مقر ةينطولا قيرطلا هاجتا يف نضارعإ ترازتو
  .ةنيدملل ةيبارتلاو ةيفاقثلا ةركاذلا فحتم قلخ عيبرلا مأ رهنل ةروا&ا تÇانبلا مضب كلذو عيبرلا
  : دمحم ليدرأ دـيسلا
 الإ ، ١٠٠% زاجنالا ةبسن اهيف تلصو يتلا عيراشملا نم ةعومجم هيف مدق يذلا ضرعلا نع سيئرلا ديس ركش 
 عطاقملا يف ةيئ<رهكلا ةدمعألا رييغت نكمي ال هنأ سيئرلا ديسلا ضرع يف درو هنأ راشأ دقو ،ةبكاوملاو عبتتلا يف ريصقتل< قلعتت ةظحالم كانه هنأ
 ثحبلا نع ردق ىلوألا ةيقافتالا تعقو يتلا سلmا ةدارإ نأ دكأو ،ةيداملا  تاهاركإلل ارظنو سداسلا دمحم عراشب ثلاثلاو يناثلا رطشل< ةقلعتملا
 .ةررضتملا ءايحألا عيمج ةئيv ىلع دكأو ،ىرخأ تادامتعا نع

  : سيئرلا دـيسلا
 -وزاوب -نينيوعتوب اكاسأ -اكاسأ : ءايحألا صخي اميف هنأ حضوأ ،ءاضعألا ةداسلا تالؤاست ىلع _اوج  
 اذه يباعشلا ءانبو طيلبتلاو تيفزتلاو ،برشلل حلاصلا ءاملاو ء_رهكلا يتكبشب عيسوت نم ةيافكلا هيف امب تدافتسا دقف -يفسويلا

 وه دافتسا دقف حتفلا يحل ةبسنل_ ،يرضحلا طسول_ ةيرشبلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملل عباتلا يعامتجالا ءاصقإلا جم�رب راطإ يف
 .ةقباسلا سلا&ا ةرتف لالخ رخآلا
 مت دقو صاوخلا كلم يف يه ضرألا نأل ايلاح ةعامجلل نكمي الف تايسكاطلا ةطحم ةئي¿ صخي اميف امأ 
 .ةيلايخ غلابم نوبلطي مÕأ الإ م¨ لاصتالا
 ةجت� لكاشملا هذهو دوقع ذنم ترمتسا يتلا يئاوشعلا ءانبلا ةيلمعب ملعي عيمجلاف ،يحصلا فرصلا صخي اميف 
 ءانثتس_ ماع هن× لوقلا نكمي يحصلا فرصلا نأو ءايحألا عيمج ةيطغتل ةيلاملا تاهاركإلا مغر تادوهجمب موقت ةعامجلاو اهنع
 فرصلا فرعتس يتلاو ينÇزلا ومحأ ىحوم ةعامج بارت دوفنل ةعبØ اقباس تناك يتلا ين�دعلا توشت لثم ةليلقلا طقنلا ضعب
 افالغ جمربتس ةعامجلا نإف كلذ عمو ،يحصلا فرصلا ةكبش نع ديعب يح وهف يفسويلا يح صخي اميف امأ ،البقتسم يحصلا
 .ةرومطملا زاجن¦ فلكتتس ةيعمجلاو ةكبشلا زاجنإل ايلام
 ىوتسم ىلع ةنيدملا نم ءايحأ ةدع يف ةيضاملا تاونسلا لالخ تلخدت ةعامجلا ن× الئاق فاضأ امك 
 .ةنكاسلا ىلع ءانعلا نم ريثكلا تففخو برشلل حلاصلا ءاملاو يحصلا فرصلاو ء_رهكلا

 
   -------------------------------------------- 

   سـل6ا بـتاك                  يعامجلا سل6ا سـيئر    
 
 
 
  عيجروب ديعسا                    ابعأ ميهاربإ                          
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 : ةثلاثلا ةطقنلا
 
  
   

  : سيئرلا دـيسلا 
 لالم ينب ةهجب ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول يوهجلا قسنملا فرط نم ةلاسرب تلصوت سل&ا ةسVر نأ حضوأ 

 ربع برق نع يعامتجالا طيشنتلا جم�رب ناشب ةرفينخ ةعامجو ةلاكولا نيب ةكارش ةيقافتا دقع لوح اهعوضوم روحمتي ةرفينخ
  . ةيقافتالا عوضوم حيضوت لجا نم قسنملا ديسل ةملكلا ىطعأ مت ,ةرفينخ ةنيدم ءايح¦ هيفرتلاو ةضÇرلاو ةفاقثلا

   
   
 

  : يوهجلا قسنملا دـيسلا
 ةطقنلا هذه جاردإ مهلوبق نعو راحلا مهلابقتسا نع سل&ا ءاضعأو اشابلا ديسلاو سيئرلا ديسلل ركشل_ مدقت ةيادبلا يف  
 ةبراحمل بابشلا ىدل ةيعامتجا ةيضÇر ةيفاقث ةيبرت قيقحت ىلإ فد¿ اÕأل ةمهم ةيقافتالا هذه نأ حضوأ ثيح .لوادتلا لجا نم
 يف مهاستس امك ماعلا عراشلا يف فنعلاو فارحنالا رهاوظ نم فيفختلاو ةنطاوملا ميقو هكولس نيسحتو بابشلا ىدل ةذاشلا رهاوظلا
 ىلع ةيقافتالا ضرعب ماق امك .ةيفاقثلا ةيهيفرتلا ةيضÇرلا ةطشنألا ىلإ جولولا ىلع تايتفلا عيجشتل يعامتجالا عونلا ةبراقم معد
 .سل&ا راظنأ

 ةجاــــــــــــــــــــبيد

 يذلا ٢٠٠٥ يام ١٨ خيراتب هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالجلا بحاصل يكلملا باطخلا يف ةدراولا ةيماسلا ةيكلملا تاميلعتلل اذيفنت ¬
 ؛ةيرشبلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملا فادهأ ددح

 اميسال) ةدعاصلا لايجألل ةيرشبلا ةيمنتل� عفدلا جمrرب( ٢٠٢٣ ــ٢٠١٩ ةيرشبلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملا نم ةثلاثلا ةلحرملا عم اماجسناو ¬
  ؛باشلاو لفطلا ةبكاوم لاجم يف

 ؛ةيرشبلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملا ذيفنت ىلإ فداهلا ةموكحلا لمع ططخمل اقيبطتو ¬
 ؛ةيرشبلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملا اهيلع موقت يتلا ةيفافشلاو ةيلوؤسملا ،ةيدقاعتلا ،ةكارشلا ئدابم نم اقالطناو ¬
 خيراتب 1-٩٩-٢٠٧ مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو ثادح¼ يضاقلا ١٢-٩٩ مقر نوناقلا ىلع ءانبو ¬

 ؛م ١٩٩٩ تشغ ٢٥ ل قفاوملا ه١٤٢٠ ىلوألا ىدامج ١٣
 يضاقلا ١٢-٩٩ مقر نوناقلا قيبطتل )١٩٩٩ ربوتكأ ٦( ١٤٢٠ يناثلا ىدامج ٢٥ خيراتب رداصلا ٢٫٩٩٫٦٩ مقر موسرملا ىلع ءانبو ¬

 ؛ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو ثادح¼
 قلعتملا ١٩٧٧ رياربف ١٥ل قفاوملا ١٣٩٧ رفص ٢٥ خيراتب رداصلا ١-٧٥-١٦٨ مقر نوناق ةباثمب فيرشلا ريهظلا ىلع ءانب ¬

 يناثلا عيبر ١٩ خيراتب رداصلا ١-٩٣-٢٩٣ مقر نوناق ةباثمب ربتعملا فيرشلا ريهظل� هميمتتو هريغت عقو امك ،لامعلا تاصاصتخ�
 ؛ ١٩٩٣ ربوتكأ ٦ ل قفاوملا ١٤١٤

 ؛٤+٤ يعامتجالا بطقلا ةيجيتارتسا ىلع ءانبو  ¬

 جمrرب لوح ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكوو ةعامجلا نيب ةكارش ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا
 - ةنيدملا ءايحÀ هيفرتلاو ةض¾رلاو ةفاقثلا ربع برق نع يعامتجالا طيشنتلا –

 
 ضرـــــــــــــــعلا

 ةـــــــــشقانملا
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 ؛ةيعامتجالا جماربلل ةيلحملا ةبكاومل� قلعتملا روحملا هنم ةصاخو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول يجيتارتسالا راطإلا ىلع ءانبو ¬
 ميظنتب قلعتملا ١١٣٫١٤ مقر نوناقلا ذيفنتب )ويلوي ٧( ١٤٣٦ ناضمر نم ٢٠ يف رداصلا ٨٤٫١٥٫١ مقر فيرشلا ريهظلا ىضتقمبو ¬

  ؛تاعامجلا
 ؛كرتشم جمrرب زاجنإ ضرغب نواعتلاو ةكارشلا ةركفل يئدبملا نيفرطلا لوبقل ارابتعاو ¬

 نيب قافتالا مت    
 ديربلا قودنص ،ط�رلا – دهاعملا نافرعلا ةنيدم ،يسافلا لالع عراش :ب اهرقم نئاكلا "ةلاكولا" ب هrدأ ةفرعملا ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو

 ،يداهلا دبع ينانم ديسلا يوهجلا قسنملا لبق نم ةلثمم ،٦٨١٦
 ةهج نم      
 سيئر  ،................... ديسلا هسيئر لبق نم الثمم ،"يعامجلا سلKا" :ب هrدأ ةفرعملا ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سلKاو

 ،ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سلKا
 :يلي ام ىلع ىرخأ ةهج نم    

 ةيقافتالا عوضوم :لوألا لصفلا

 ربع برق نع يعامتجالا طيشنتلا" جمrرب ذيفنت لجأ نم نيفرطلا نيب ةكارشلل ةمظنملا دعاوقلاو طورشلا ةيقافتالا هذه ددحت
  ."جمrربلا" ب هrدأ ىمسملا " ةرفينخ ةنيدمب هيفرتلاو ةضyرلاو ةفاقثلا

 
 ةيقافتالا فادهأ :يناثلا لصفلا

  :ةيلاتلا فادهألا قيقحت ىلإ ةيقافتالا هذه فد�
 ؛ةيلحملا ةيفاقثلاو ةيهيفرتلاو ةيضyرلا عيراشملاو جماربلل ةيميلعتلاو ةيعامتجالا ةلومحلا نيسحت •
 ؛ ةنيدملا ءايحأ يف لافطألاو بابشلل يعامتجالا جامدنالاو لماكتلا تايلمع زيزعتل ةيعامجلا دعاوقلاو ةنطاوملا ميقو تايكولس زيزعت •
 ؛ ةنيدملا ءايحأ يف فنعلاو فارحنالا رهاوظو يعامتجالا ءاصقإلا فيفخت •
 ؛يلحملا يوعمجلا جيسنلل ةيريبدتلاو ةيميظنتلا تاردقلا ةيوقت •
 ؛ةيفاقثلاو ةيهيفرتلاو ةيضyرلا ةطشنألا ىلإ تايتفلا جولو ليهستل يعامتجالا عونلا ةبراقم معد •
 ؛يعامتجالا طيشنتلا لاجم يف نييلحملا نيلعافلا عم ةيئاقتلالا زيزعتو ةيلحملا ةكارشلا ةيوقت •
  ؛برق نع يعامتجالا طيشنتلا لاجم يف ةيساسألا تاربخلاو تاراهملاو فراعملا نم ةيشماهلاو ةريقفلا ءايحأل� ةطيشنلا تايعمجلا نيكمتو ةبكاوم •
 ؛ةنيدملا ءايحأ يف برق نع يعامتجالا طيشنتلا ةيلمع ةبكاومو معد •
 .ةنيدملا ءايحأ لخاد برق نع يعامتجالا طيشنتلا تاردابمو عيراشم ةدوج نم عفرلا •

 جمrربلا تrوكم :ثلاثلا لصفلا

 ؛جمrربل� نيينعملا نيلعافلا كارش¼ قالطنالا ةشرو ميظنت ربع ةئبعتلا •
 ؛)تايعمجلا عيراشم( عيراشملل يلاملا معدلا ريفوت لالخ نم عيراشملا معد •
 .نيلعافلل ةيطيشنتلا تyافكلا يعاري ،ينيوكت ططخم ذيفنتو ةرولب لالخ نم نيوكتلا •
 .اهعيراشم دادعإل يداونلاو تايعمجلا ةـبكاوم •
 ىلع ةقداصملاو جـمrربلا ذـيفنتب ةـفلكملا ةينقتلا ةنجللاو جمrربلا ةبقارمو فارشإلا ةنجل :يهو ةماكحلا ناجل قلخ لالخ نم جمrربلا رـيبدت •

 .عيراشملا
  .قيقدتلاو عبتتل� ةقلعتملا رصانعلا لك نمضتي يذلاو ءاكرشلا ىلع عزوم ريرقت لالخ نم مييقتلاو عبتتلا •
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 .لصاوتلل مئاعد دادعإ لالخ نم لصاوتلا •
 ءاكرشلل ةيلاملا تامهاسملا :عبارلا لصفلا

 .)مهرد 000,00 000 1( مهرد نويلم يف جمrربلل ةيلامجإلا ةفلكلا ددحت

 :يلاتلا لكشلا ىلع جمrربلا زاجنإل ةدقاعتملا فارطألل ةيلاملا تامازتلالا ددحتو

 

 ءاكرشلا

 مهردل� ةيلاملا تامهاسملا
 

 مهردل� عومKا
ا

  ىلوألا ةنسل

 

  ةيناثلا ةنسلا

ا

  ةثلاثلا ةنسل

 500.000,00    ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو

 500.000,00    ةرفينخ ةنيدمل ةيبارتلا ةعامجلا

 1.000.000,00    عوم6ا

 
 00٥٠٠٫٠٠٠, هتميق امب كيرش لك ةمهاسم ردقتو ،ةرفينخ ةيبارتلا ةعامجلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو نيب ةفصانم جمrربلا لومي

 نم ىلوألا رهشأ ةثالثلا لالخ ةلاكولا فرط نم ريسملاو جمrربل� صاخلا يكنبلا باسحلا ىلإ ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سلKا تامهاسم ليوحت متي .مهرد
   .ةيقافتالا هذه عيقوت خيرº نم اءادتبا ،ةنس لك

 .ةيقافتالا هذهل قحالم عيقوتب كلذو ىرخأ تاهجو فارطأ تامهاسم قيرط نع جمrربلل ةيلاملا دراوملا زيزعت نكميو
 ةصاخلا تايقافتالا :سماخلا لصفلا
 ماربإ وأ ،جمrربل� ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تايعمجلا عم ةصاخ ةكارش تايقافتا ماربإ ةيقافتالا هذه بجومب متي ،جمrربلا فادهأ قيقحتلو
 .جمrربلا نم ةقثبنملا ةطشنألاو عيراشملا ضعب زاجنإ لجأ نم ،تاقفص
 نيفرطلا ماهمو تامازتلا :سداسلا لصفلا
 :يلي امك هيلإ ةلوكوملا ماهملا ذيفنتب ةيقافتالا هذه يف فرط لك مزتلي ،جمrربلا ذيفنت لجأ نم

 ةلاكولا .أ
 : ب ةلاكولا مزتلت

 ؛ةيقافتالا هذه نم عبارلا لصفلا يف اهيلإ راشملاو اهيلع قفتملا ةيلاملا تادامتعالا ريفوت •
 ؛جمrربل� نيينعملا نيلعافلا عم قيسنتلا •
• Åربلل يرادإلاو يلاملا رييستلا نيمr؛جم 
 .ةرفينخل يعامجلا سلجملل اهلاسرإو جمrربلا جئاتنو تايلمعو ةطشنألا فلتخم لوح ةيرود ريراقت ريضحت •

 ةرفينخل يعامجلا سلKا .ب
 :ب ةرفينخل يعامجلا سلKا مزتلي
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  ؛ةيقافتالا هذه نم عبارلا لصفلا يف اهيلإ راشملاو اهيلع قفتملا ةيلاملا تادامتعالا ريفوت •
 ؛جمrربلل ديجلا ريسلا ليهست •
  .جمrربلا زاجنإل ةيرورضلاو ةيساسألا تامولعملاو قئÉولا ةلاكولا ةراشإ نهر عضو •
 ؛ جمrربلا مييقتو عبتت يف ةكراشملا •
 يف ةلاكولا اهل اهمدقتس يتلا قئÉولا فلتخم ىلع ةقداصملاو ةساردو نييلحملا نيلعافلا ةئبعتو سيسحت صخأل�و جمrربلل ديجلا ريسلا ليهست •

 ؛جمrربلا ةطشنأ ضعب زاجنإل ةيرورضلا تارقملا ريفوت اذكو ،جمrربلا ذيفنت راطإ
 .جمrربلا لحارم فلتخم يف ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو عم قيسنتلا •

 جمrربلل يرادإلاو يلاملا رييستلا :عباسلا لصفلا
 .ةلاكولا فرط نم ا¹ لومعملا رطاسملل اقفو يرادإلا رييستل� اذكو ،ةيقافتالا هذه عوضوم ،فارطألا تامهاسم رييستب ةلاكولا فلكتت
  .ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سلجملل هلاسرإو جمrربلا ريس لوح يونس يلام ريرقت دادع¼ ةلاكولا مزتلت
 ةماكحلا ناجل :نماثلا لصفلا
   :ةيلاتلا ناجللا يف ةماكحلا ناجل لثمتت

 ؛جمrربلا ةبقارمو فارشإلا ةنجل •
 .عيراشملا ىلع ةقداصملاو جـمrربلا ذـيفنتب ةـفلكملا ةينقتلا ةنجللا •

 جمrربلا ةبقارمو فارشإلا ةنجل .أ
 :نم نوكتتو

 ،هلثمي نم وأ اسيئر هتفصب ةرفينخ ميلقإ لماع ديسلا .ب
 ،هلثمي نم وأ ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو ريدم .ت
 ،هلثمي نم وأ ةرفينخل يعامجلا سلKا سيئر .ث
 .جمrربلا يف هروضح ةرورض ةنجللا ىرت نم لكو .ج

 :ب ةنجللا هذه فلكتت     
 ؛جمrربلا ذيفنت نسحت نأ اÖأش نم يتلا تارييغتلا حارتقاو تايصوتلاو جمrربلل ةيجيتارتسالا تاهجوتلا ديدحت ¬
 ؛ةيموكحلا جماربلا يق� عم جمrربلا ةطشنأ قفاوت ىلع رهسلا ¬

 .اهئاضعأ دحأ نم بلطب وأ كلذل ةرورضلا تعد املكو ةنسلا يف ةرم ا�اعامتجا ةنجللا دقعتو

 عيراشملا ىلع ةقداصملاو جـمrربلا ذـيفنتب ةـفلكملا ةينقتلا ةنجللا .أ

 :مضتو لالم ينبب ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول يوهجلا قسنملا ديسلا اهسأري
 ؛ةرفينخل يعامجلا سلKا نع نيلثمم .ح
  ؛ةلاكولا نع نيلثمم .خ
 .ا�دافإ ةنجللا هيف ىرت صخش لكو .د

   .ليومتلا طورشل اهئافيتساو اهاودج نم اهدكÅ دعب ةحرتقملا عيراشملا ىلع ةقداصملاو ةساردل� ةنجللا هذه موقت
 ؛ناديملا يف ةطشنألا ذيفنت ةجمرب ¬
 ؛ةطشنألا فلتخم ىوتسم ىلع نيينعملا نيلعافلا ةئبعت ¬
 ؛ةطشنألا ذيفنتل ةيرورضلا دراوملا ةئبعت ¬
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 ؛جمrربلا زاجنإ ريراقت ىلعو يونسلا لمعلا ططخم ىلع ةقداصملا ¬
 .ناديملا يف ةطشنألا زاجنإ عبتت  ¬

 اهءاغلإ وأ اهليدعت ،ا�دم ،ذيفنتلا زيح ةيقافتالا لوخد :عساتلا لصفلا
 ةرم ايئاقلت ديدجتلل ةلباق تاونس ثالث يف ا�دم ددحتو ءاكرشلا فرط نم اهعيقوت دعب ةرشابم ذيفنتلا زيح ةيقافتالا هذه لخدت

 .ايفاضإ اتقو بلطتت جمrربلا يف ةددحملا تrوكملا ضعب تناك اذإ ام ةلاح يف ةدملا سفنل ةدحاو
 نع وأ فارطألا نيب ينوناق لكشب عقوي اهل قحلم ةرولب قيرط نع فارطألا دحأ نم بلط ىلع ءانب ةيقافتالا هذه ليدعت نكمي

  .هب لمعلا يف عورشلا خيرºو هريرحت خيرº ةحارص ركذيو مهنيب تالسارملا لدابت قيرط
 نم دحاو لك مارتح� طورشم بلطلا اذهو ،ىرخألا فارطألل رارقلا اذه ريربت عم ةيقافتالا هذه خسف بلطي نأ فرط لكل نكمي

 .ةيقافتالا هذه لوصفل اقفو هتامازتلال فارطألا
 ،ةيقافتالا هذه نيماضم مارتحا ةطيرش ،ىرخأ افارطأ مضتل مهنيب ةكارشلا عيسوت ،كلذ ىلع اوقفتا اذإ ،فارطألل نكمي امك

 .ضرغلا اذهل قحالم وأ ةصاخ ةيقافتا دادعإو
 تاعازنلا ضف :رشاعلا لصفلا

 هراتخي طيسو ىلإ ءوجللا ربع ،ءاضتقالا دنع ،حلص ةلواحم عوضوم ةكارشلا ةيقافتا ذيفنت وأ ليوÅ نع ةجتانلا تاعازنلا نوكت
 .ةكارشلا ةيقافتا فارطأ

 لحل هلخدت بلط نم اموي ٣٠ دعب يئاÖ رارق ىلإ هيلع قفتملا طيسولا لصوتي مل اذإ وأ طيسولا رايتخا ىلع فارطألا قفتي مل اذإ
 .كلذ يف ةحلصم هل يذلا فرطلا نم بلطب ط�رل� ةيئادتبالا ةمكحملا مامأ كاذ ذإ ريخألا اذه ضرعي ،عازنلا

 ..................................... : يف ،ةيلصأ خسن سمخ يف ،لالم ينبب ررح                    

 ةرفينخل يعامجلا سلKا                                                              ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو
  
 Åةياصولا ةطلس ةريش 

 :دمحم ليدرا دـيسلا
 ةيقافتالا هذه نأ راشأو ,همدق يذلا ميقلا ضرعلا نع ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول يوهجلا قسنملا ديسلا ركش  
 ءاجرإ حرتقا دق ,ايلاح ةعامجلل ةيداملا تاهاركإلا لض يف هنا ىلإ ,تايعمجلاو بابشلا ريطa يف مهاستس ا_أل ةمهم
  .اهيلع ةيئدبملا ةقفاوملا ءاطعإ عم اهليلحتو اهتسارد لجا نم ةلبقملا ةرودلا ىلإ ةيقافتالا هذه ىلع ةقداصملا
 :عانعنب دمحم دـيسلا
 ال ةيلاحلا فورظلا نكل ,ءايحألا لخاد بابشلا ةيبرتل ةبسنلx ةيقافتالا هذه ةيمهأ ىلع هلخدت يف دكأ  
 .رخآ نيح ىلإ اهليجa بجيو ا{ حمست
 :يبجوت ىفطصم دـيسلا
 يف جامدنالا ىلع بابشلا عيجشت يف ىلجتتو ةحضاو اهفادهأ قسنملا ديسلا فرط نم ةيقافتالا نأ راشأ  
 رود نأ امك ,يعامتجالا كسامتلاو ةنطاوملا ميق خيسرت عم ءايحألا لخاد ةيهيفرتلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةطشنألا
 هل ةبسنلx اذهو مهرد نويلم يواسي دوصرملا يلاملا فالغلا ناف كلذ عمو ةيعوتلاو ريطأتلاو سيسحتلا يف ىلجتي ةلاكولا
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 يتلا لحارملاو ةطشنألا ةيعون ةفرعم نم سل�ا نكمتي ىتح اهميدقت يف ةقيقد نكت مل ةيقافتالا نأ امك ,عفترم دج
  .ةقدب عورشملا اذه اهعطقيس
 : عيجروب ديعسا دـيسلا
 نم سل�ا نكمتي ىتح ىرخأ تاعامج يف ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول ةقباسلا براجتلا ةفرعم دوي هنا لءاست  
 .ةفدهتسملا ءايحألx بابش ىلع اهعقو وه امو مدقت يتلا ةطشنألا ةيعون ةفرعمو دكأتلا
 : نوملقا دمحم دـيسلا
 قيقحتلا ةبعص اهفادهأو سلجملل ةبسنلx ةحضاو ريغ ا_أل ةيقافتالا هذه ىلع ةقداصملا يف ثيرتلا ىلإ اعد  
  .ةقيقد ةسارد اهتسارد دعب ا{ عانتقالا نيح ىلإ اهليجأتب بلطو
 : هللا دبع وبا.م دـيسلا
 مضت ةيقافتالا نأ ول ىنمت هنكل ,هل قفصن نأ الإ نكمي ال يوهجلا قسنملا فرط نم مدقملا ضرعلا نأ راشأ  

 ةجلاعمل لخدتلا لهسي يلاتلxو فارحنالاو فعضلا نماكم انل نيبتي ىتح ةرفينخ ةنيدمب بابشلا ىلع ةسارد اهدونب يف
 تالخدتلاو كيتسجوللاو ةطشنألا ةيعون بسح ةلصفمو ةقيقد نكت مل عورشملا اذه تاقفن نأ امك ,تايبلسلا هذه
  .ايلامجإ غلبملا طقف اهيف ركذ لب كلذ ريغ ىلإ
 : an ىفطصم.م دـيسلا
 بجي تAولوأ كانه نكل نطولا بحو ةنطاوملا ئدابم خيسرت ىلع قفتم عيمجلا نأ ىلع هلخدت يف حضوأ  
 .ةماتلا ةيفافشلا راطإ يف ا{ ديقتلا
 : شورحمأ دمحم دـيسلا
 صصخملا دامتعالا نع اضيأ لءاست امك ،ةرفينخ ةنيدمب دوجوم وه له ةلاكولا رقم نع ةيادبلا يف لءاست  
 .ةنس لك دامتعالا اذه ءاد§ ةمزلم ةعامجلا نأ مأ تاونس ثالث صخي وه له ةعامجلا فرط نم
 :يوهجلا قسنملا دـيسلا
 جم̈ربلا اذه نأ امك ،نيلعافلا يقxو يندملا عمت�او ةعامجلا كارشª نوكيس لخدتلا جم̈رب ةرولب نأ حضوأ   
 ةيريدمو ةضAرلاو ةبيبشلاو ةفاقثلا ةيريدم لثم بابشلا عم ةرشابم  ةقالع اهل يتلا تاعاطقلا عيمج كارشª هليزنت متيس
 يف تارقم اهل ةلاكولا نأل ةرفينخ ةنيدمب دوجوم ريغ رقملاو تاونس ثالث صخي وهف دامتعالل ةبسنلx امأ ،ميلعتلا
 لمعلا جم̈رب ديدحتل عورشملا اذ{ ةينعملا ىرخألا تاعاطقلاو ةعامجلا عم تاعامتجا دقعتس هن§ راشأ امك .تاهجلا
 .قيرطلا ةطراخو
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 : دمحم يناوزغلب دـيسلا
 نم ةعوم� معدلا تمدقو ةفلتخم تائف عم ةنيدملا لخاد عيراشمب تماق نأ اهل قبس ةلاكولا نأ اريشم لخدت  
 ةبراقملل امارتحاو هنكل ةيلاملا ةبيكرتلا عضو لهسلا نم هن§ لاقف ةيقافتالل ةبسنلx امأ ،ةيباجيإ اهجئاتن تناكو تايعمجلا
 بطق ا_أ ساسأ ىلع ةرفينخ ةنيدم رايتخا مت دقو ،جم̈ربلا تايثيح عيمج ىلع قافتالا نيح ىلإ هريخa مت ةيكراشتلا
   .لوألا جذومنلا ربتعتسو ميلقإلا
 

 
 
 
 
 
 

      
  

                                                                                                          
 .سـل6ا بـتاك                .يعامجلا سل6ا سـيئر         
 
 
 

 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رارــــــــــــــــــــــــــــقلا

 هذه ليجÁ عم ةيئدبملا ةقفاوملا ءاطعإ ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص 
 ةيمنتلا ةلاكو عم ةيقافتالا هذه حيقنتو ةسارد لجأ نم سلجملل يفاكلا تقولا ءاطعإل ةطقنلا
   .ةيئاهنلا ةقداصملا لجأ نم ةقحال ةرود يف سل6ا ىلع اهضرعو ةيعامتجالا
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 :ةعبارلا ةطقنلا
  
 
 
  

  : سيئرلا دـيسلا 
 ذوفنلل ةعبØ ةربقم ةئي¿ نأشب ةرفينخ ةعامجو ينÇزلا ومحأ ىحوم ةعامج نيب ةكارش ةيقافت_ قلعتت ةطقنلا هذه نأ حضوأ         
 ا¨ لصوتملا ةلاسرل ارظنو .تاومألا نفد ةربقمل تصصخو نينسحملا دحأ ا¨ قدصت ةربقملا هذه ينÇزلا ومحأ ىحوم ةعامجل يبارتلا
 ةربقملا هذهل يئاقو روس ءانبل ةرفينخ ةعامج لخدت لوح لماعلا ديسلا فرط نمو ينÇزلا ومحو ىحوم ةعامج سيئر فرط نم
 .سل&ا راظنأ ىلع اهضرع مت يتلا نيتعامجلا نيب ةكارش ةيقافتا دقع ةسVرلا تÚرا  ا¨ ا¿اومأ نفدو
 
 
 
 رضحيل ةعاقلا رداغ يذلا اشابلا ديسلا نع ةباين ةرودلا لاغشأ روضحل ةعبارلا ةيرادإلا ةعطاقملا سيئر دئاقلا ديسلا قحتلا
 .لاوزلا دعب ةقيقد ٣٠و ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةلامعل� يمسر عامتجا
 لخاد ةدجاوتملا رباقملا نم ةعومجم نال ةرفينخ ةعامجل ةبسنل_ ةمهم دج ةيقافتالا هذه نإ راشأ : عانعن نب دمحم دـيسلا
 اذهل ءالتمالا كشو ىلع يه يتلا باطحأ ةربقم ىوس ىقبي ملو نضارعا ترازت ةربقم و تغاكزتوب ةربقم ءاوس ةئلتمم ةرفينخ ةعامج 
 .ةروا&ا ءايحألا ةصاخو ا¿اومأ نفد صخي اميف ةرفينخ ةعامج اهنم ديفتستس تيبعاتب ةدجاوتملا ةربقملا هذه ناف 

 يف بعاتم كانه نال ةروا�ا ءايحألاو اكاسأو نسولفوب يحب ةربقم قلخ سل�ا نم سمتلا :يدبع دمحم دـيسلا
 .باطحأ ةربقم ىلإ ءايحألا هذه نم ىتوملا لقن
  :سيئرلا دـيسلا
  ثادحإ لومت ةيلخادلا ةرازوو ةيرصع تافصاومب ةربقم ىلإ ةجاح يف ةرفينخ ةعامج نأ حضوأ 
 .ةربقملا ثادحª حمسي ةنيدملا طيحم ىلع يراقع ءاعو دوجو مدع وه قئاعلا نكال رباقملا

   
 
 ومحا ىحوم ةعامجو ةرفينخ ةعامج نيب ةكارش ةيقافتا ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص 
  :يلي امك نيتعامجلا تاومأ نفدل تيبعاتب ةربقم ةئي� نأشب ين¾زلا 
 ةجاــــــــــــــــــــبيدلا 

Ø ١٤٣٦ ناضمر نم ٢٠ يف رداصلا ١٫١٥٫٨٥ مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا ١١٣٫١٤ مقر يميظنتلا نوناقلا ىلع ءانب  

 .تاعامجل� قلعتملا ) ٢٠١٥ ويلوي ٧ ( 

 نأشب ين¾زلا ومحا ىحوم ةعامجو ةرفينخ ةعامج نيب ةكارش ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا
  نيتعامجلا تاومأ نفدل ةربقم ةئي�

 
 ضرـــــــــــــــــــــعلا 

 

 رارــــــــــــــــــــــقلا

 ةـــــــــشقانملا
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Ø تاعامجلل ةيمومعلا ةبساحملا ماظن نسب) ٢٠١٧ربنون ٢٣ ( ل قفاوملا ١٤٣٩ لوألا عيبر ٤ يف رداص ٢٫١٧٫٤٥١ مقر موسرملا ىلع ءانب 

 . تاعامجلا نيب نواعتلا تاسسؤمو

Ø خيراتب ١٫٠٩٫٠٢ مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا ا�اعومجمو ةيلحملا تاعامجلل يلاملا ميظنتل� قلعتملا ٤٥٫٠٨ مقر نوناقلا ىلع ءانبو 

 . )٢٠٠٩ رياربف ١٨ ( ١٤٣٠ رفص نم ٢٢

Ø نيتعامجلا ةدئافل نواعتلاو لماعتلا يف ةكرتشملا ةبغرلاو راوجلا ةقالع ىلع ءانب . 

Ø ا ةلوادم ىلع ءانبKخيراتب ............................. ةرودلا مسرب  ةرفينخل يعامجلا سل ....................... 

Ø ا ةلوادم ىلع ءانبKزلا ومحا ىحومل يعامجلا سلyخيراتب................ةرودلا مسرب  مقر ين................... . 

 ىلع يه يتلاو ةرمتسم ا¹ نفدلا ةيلمع تلازام يتلا ةديحولا يه باطحأ ةربقم ءانثتس�. اهرخآ نع ةنيدمل� ةميدقلا رباقملا ءالتمال ارظن            
 .نيتعامجلا تاومأ نفد لجأ نم ةكرتشم ةربقم ةئي� ىلع قافتالا مت دقف, ءالتمالا كشو

 : نم لك قفتا دقف قبس امل ارظنو

  ةقحاللا لوصفلا يف ينyزلا ومحا ىحوم ةعامج ىمسيو ،  دمحم تشرملا ديسلا اهسيئر فرط نم ةلثمم ينyزلا ومحا ىحوم ةعامج §
 ةقحاللا لوصفلا يف ةرفينخ ةعامج ىمست و  ابعا ميهاربإ ديسلا اهسيئرب ةلثمملا ، ةرفينخ ةعامج و §
 :يلي ام ىلع
 ةيقافتالا عوضوم : لوألا لصفلا
 ةمدخل فدهي كرتشم عورشم زاجنإ امهمزع نع ينyزلا ومحا ىحوم ةعامجو ةرفينخ ةعامج نيب مئاقلا نماضتلا و نواعتلا حور ةيقافتالا هذه مجرتت
  .ا¹ مايقلا بجاولا لامعألا و تامازتلالا ديدحت لالخ نم ةماعلا ةحلصملا
 . نيتعامجلا تاومأ نفدل ينyزلا ومحا ىحوم ةعامج بارتب ةدجاوتملا ةربقم ةئيهتب عورشملا طبتري و
 ةيقافتالا نم فدهلا : يناثلا لصفلا
 متيسو. ينyزلا ومحا ىحوم ةعامج بارتب تيبعاتب دجوتو نيتعامجلا تاومأ نفدل -زيزق -ةربقم ىمست ةديدج ةربقم ةئي� ىلإ ةيقافتالا فد�
  .اهيلإ ةيدؤملا قيرطلا ءانبو اهتئي�
 راقعلا نع تايطعم : ثلاثلا لصفلا
 نسحل تيا وهوب تي� ةنئاكلا – زيزق -ىمسملا نادفلا نم ةعطتقم رايتنس ٦٣ را ٢٩ تاراتكه ٣ ةربقملل صصخملا راقعلا ةحاسم غلبت 
 بجومب ةربقم ثادحال اهصيصخت متو ينyزلا ومحا ىحوم ةعامج ةدئافل نينسحملا دحا ا¹ قدصت دقو. ينyزلا ومحا ىحوم ةعامج تيبعº ديعسا
 . ٢٠١٩ ربنون ١٤ خيراتب ٢٤ددع رارق
 فارطألا تامازتلا : عبارلا لصفلا
 :ينyزلا ومحا ىحوم ةعامج مزتلت

 . ديقوا طرش نودب زيزق ةربقمب نيتعامجلا تاومأ نفد ىلع اهيف ةعجرال ةماتلا ةقفاوملا - 
 .زيزق ةربقملا لامعتسال ةينوناقلا تاءارجإلاو طورشلا عيمج ريفوت - 

  :ب ةرفينخ ةعامج مزتلت

 : لجأ نم ةيلام تادامتعا صيصخت - 
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 . ةربقملل يئاقو روس ءانب •
  ةربقملا ىلإ ةيدؤملا قيرطلا ةئي�و  •

 لاغشالا زاجنا ةيفيك : سماخلا لصفلا
 . قيرطلاو زيزق ةربقم ةئي� راطإ يف ا¹ موقتس يتلا لاغشألا نع ةلوؤسم ةعامج لك ناف ةيقافتالا هذه بجومب
 تاعازنلا :سداسلا لصفلا

 ىلع لاحت يئاضر لح ىلإ لصوتلا مدع ةلاح يف و لماعلا ديسلا ىلع لاحت ةيقافتالا هذه دونب ذيفنت نأشب راثت نأ نكمي يتلا تاعازنلا لك
 .ةصتخملا مكاحملا
 ةيقافتالا ليدعت : ةعباسلا لصفلا 

ةربقملل يداعلا ريسلا لجا نم لخدتلا مزلتست  تاهاركا وأ تادجتسم دوجو ةلاح يف  ةيقافتا قحلم ءارجإ نيفرطلل نكمي  
 ةماع تايضتقم : نماثلا لصفلا
 . اهيلع ميلقإلا لماع ديسلا ةريشÅ و ةينعملا فارطألا فرط نم اهيلع عيقوتلا درجمب ذيفنتلا زيح ةيقافتالا هذه لخدت
 
 ............................ خيراتب ةرفينخب ررح                                              

 

 تاــعيقوتلا
 

 ةرفينخ ةعامج سيئر                                                                ينyزلا ومحا ىحوم ةعامج سيئر
 
 
 

      Åلماعلا ديسلا ةريش 
 
 

  
  سـل6ا بـتاك                     يعامجلا سل6ا سـيئر      
 
 
  

 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ             
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 :ةسماخلا ةطقنلا
 
  
   

  : سيئرلا دـيسلا
 رارقلا اذهو ,اتقؤم ماعلا يعامجلا كلملا لغشب قلعتي يميظنت رارق عورشمب قلعتت ةطقنلا هذه نأ اريشم لخدت 
 نيناوقلا قفو تالوقنمب وأ ةيتامدخ وأ ةينهم وأ ةيعانص وأ ةيراجت ضارغأل ماعلا يعامجلا كلملا لغش تايلمع فلتخم مضنيو ددحي
 حلاصملا ةيعمب رارقلا اذهل اعورشم Øدعأ تامدخلاو ةيمومعلا قفارملاو ةينازيملاو ةيلاملا يتنجل نأ راشأو .لمعلا ا¨ يراجلا ةمضنالاو
   .ةيعامجلا

 
 

  :سيئرلا دـيسلا
 عيمج رابتعالا نيعب دخالا عم ةقيقد ةسارد اهتسارد لجا نم يفاكلا تقولا ءاطعإل ةطقنلا هذه ليجÚ حرتقا  

    .رارقلا ذيفنت يف تايساسح قلخت نأ نكمي يتلا بناوجلا 
  

                                                               
 

  
 
   

 
  
      
   سـل6ا بـتاك                     يعامجلاا سل6ا سـيئر  

 
 
 
 .عيجروب ديعسا                      .ابعأ ميهاربإ             

 ةـــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــعلا

  اتقؤم ماعلا يعامجلا كلملا لغشب قلعتي يميظنت رارق عورشم ىلع ةقداصملاو ةساردلا

 رارــــــــــــــــــقلا

 ةلبقم ةرود ىلإ ةطقنلا هذه ليجÁ  ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص     

 عم ةقيقد ةسارد اهتسارد ةداعإل ةجمربلاو ةيلاملا ةنجلو تامدخلاو ةيمومعلا قفارملا ةنجل ىلع اهتلاحإو

 .بناوجلا عيمج ةاعارم
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 : ةسداسلا ةطقنلا
 
  
 
   
  : سـيئرلا دـيسلا 
 نأ سلجملل قبس يذلا ةعامجلا بارت لخاد ةطشنألا ةلوازمل يميظنتلا رارقل_ قلعتت ةطقنلا هذه نأ حضوأ    
 يعامجلا كلملا لغشب قلعتملا يميظنتلا رارقلا نيبو هنيب ةمئالم كانه نوكت ىتح ديدج نم جردأ دقو .ةقباس ةرود يف هيلع قداص 
 سفن ىلإ رخآلا وه رارقلا اذه ليجÚ متيسف امهنيب ةمئالملا ةقالعل ارظنو ةلبقم ةرود ىلإ رارقلا اذه ءاجرإ مت هنا امبو ,اتقؤم ماعلا 
 .سل&ا ىلع امهضرعل ةلبقملا ةرودلا 
 
 
 

  
  ةشقانم نودب ليجأتلا
         

                              
                                                              
 
 

 
 
 
 

 
       
 .سـل6ا بـتاك               .يعامجلا سل6ا سيئر  
 
 
 
 .عيجروب ديعسا           .ابعأ ميهاربإ               

 ةـــــــشقاــنملا

 ضرـــــــــــــعلا

  ةرفينخ ةعامج بارتب ةطشنألا ةلوازم ميظنتب قلعتملا يميظنتلا رارقلا ليدعت

 رارــــــــــــــــــــقلا

 ىلإ ةطقنلا هذه ليج�  ىلع عامجإلa نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص     

 .اتقؤم ماعلا يعامجلا كلملا لغشب قلعتملا يميظنتلا رارقلا ىلع ةقداصملا متت امثير ةلبقم ةرود
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 : ةعباسلا ةطقنلا
 
 

    
  : سيئرلا دـيسلا
 ,ةصاخلا ةيعامجلا كالمأل_ قلعتملا تالمحتلا رتفد دونب ضعب ليدعتب قلعتت ةطقنلا هذه نأ احضوم لخدت 
 ىتح ةقيقد ةسارد هتسارد ةداع¦ بلطو .رتفدلا ادهل اعورشم Øدعأ ةينازيملاو ةيلاملا ةنجل اذكو تامدخلاو ةيمومعلا قفارملا يتنجل ناو
 ةرود ىلإ ةطقنلا هذه ليجÚ نسحتسا اهيف عقن نأ نكمي يتلا بئاوشلا عيمج نم ولخت ةعامجلل ةبسنل_ ةيمسر ةينوناق ةقيثو نوكي
   ةلبقم

 
   
 
  ليجأتلا ىلع سل6ا ةقفاومو ةشقانم نودب  
   
 

 
  
 
 
 
 

   
   سـل6ا بـتاك                             يعامجلا سل6ا سـيئر        

 
 

 
 .عيجروب ديعسا                               اـبعأ ميهاربإ                      
 
 
 
 

 ةـــــــــــــشقاــنملا

 ضرـــــــــــــــــــــــعلا

 ةصاخلا ةيعامجلا كالمأل� قلعتملا تالمحتلا رتفد ليدعت نأشب لوادتلا 

 رارـــــــــــــــــــــــقلا

 هذه ليجÁ ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص    
 ةيمومعلا قفارملا ةنجلو ةجمربلاو ةينازيملاو ةيلاملا ةنجل ىلع اهتلاحإو ةلبقم ةرود ىلإ ةطقنلا
  .ةصاخلا ةيعامجلا كالمأل� قلعتملا تالمحتلا رتفد ةسارد ةداعإ لجا نم تامدخلاو
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 : ةنماثلا ةطقنلا 
 
  
  

 : سيئرلا دـيسلا
 ريغ نورخآ نوكالم كانه نكل ,ينوكملا كلم يف وه يذلا ةعمجوب قدنفب قلعتت ةطقنلا هذه نأ حضوأ    
  .ءانتقالا رارق ذختي ملو ةقباس ةرود لالخ ةطقنلا هذه صوصخب لوادت نأ سلجملل قبس دقو ,ينوكملل يراقعلا مسرل_ نينمضم
 
  
 .راقعلا اذهل ةعامجلا ءانتقا ةلاح يف ىرخألا تالحملا باحصأ عم لماعتلا متيس فيك لءاست : ليدروا دمحم دـيسلا
 ةحضاو ةيؤرلا نوكت ىتح ءانتقالا رارق سل&ا ذختي نأ لبق نيرخآلا نيكالملا عم ضوافتلا بجي هنا راشأ : عانعنب دمحم دـيسلا
 .راقعلا اذهل ةبسنل_
 : سيئرلا دـيسلا
 نأ امإ وه يقفاوت لح حارتقا متو ,ةعامجلا رقمب اعامتجا مهعم دقعو قوقحلا يوذ عيمجب لاصتالا مت هن× باجأ  
 نأ ريخألا يف راشأو ,م¿الحمب ءانبلا فيراصم يف مهتمهاسمو اهئانب ةداعإ دعب اهيلإ اوعجريو اتقؤم م¿الحم اولخي وأ مهضيوعت متي
 .عيمجلا ةكراشمب دعب اميف يتأيس فلملا اذه ةيفصتو ءانتقالا رارق ذاختا سل&ا ىلع
 
 

 ,صاوخلا كلم يف راقع ءانتقا ةماعلا ةعفنملا لجأل  عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص
  :ةيلاتلا عجارملا وذ يراجت قوس ثادحإ لجأل ةرفينخ خويشلا رويد ةقنزب نئاكلا

 كلاملا ةحاسملا عقوملا مسالا راقعلا ةيعون
 ٧٥٦٨/٢٧ ددع يراقع مسر
  ةيانب ا¹ ضرا نم نوكتملا

 رايتنس ٢٥ رآ ١٠  ةرفينخ خويشلا رويد ودبع
  عبرم رتم ١٠٢٥ يأ

 .دامحا يديس نب نياسحلا نب ينوكملا دمحم -١
 .دامحا يديس نب نياسحلا نب ميركلا دبع -٢
   .دامحا يديس نب نياسحلا نب ينوكملا نب نياسحلا -٣

               
   سـل6ا بـتاك                          يعامجلا سل6ا سـيئر       
 
 
 
 .عيجروب ديعسا                    اـبعأ ميهاربإ                         

 ةــــــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــــــعلا

 رويد ةقنزب نئاكلا صاوخلا كلم يف راقع ءانتقا ررقم ذاختا نأشب لوادتلا
  ةرفينخب خويشلا

 رارــــــــــــــــــــــــقلا
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 : ةعساتلا ةطقنلا
 
   
   
 مييقتلا ةنجل نأ امك ,عبرملا رتملل نمثلا لوح ينوكملا ديسلا وه يذلا راقعلا بحاص عم ضوافتلا مت هنا حضوأ : سـيئرلا دـيسلا 
 .مهرد ١٥٠٠ يف نمثلا تددحو تعمتجا 

    
  : سيئرلا دـيسلا       
 ميوقتلل ةيرادإلا ةنجللا تعمتجا ٢٠١٩ ربوتكأ ٢٥ خيراتب هنا .سل&ا راظنأ ىلع مييقتلا ةنجل رضحم ةوالتب مدقت   
 يراقعلا مسرلا يذ ABDOU ىمسملا راقعلل عبرلا رتملل نمثلا ديدحت ناشب تلوادت تيح اشابلا ديسلا ةسVر تحت ةيوشابلا رقمب 
 .خويشلا رويد برق دجاوتملا عبرم رتم ١٠٢٥ هتحاسم ٢٧/٧٥٦٨ ددع 
 : ةنجللا يأرو ةنراقملا رصانع - 

 ٩٠٢ ساسأ ىلع مهرد ٧٠٠٠٫٠٠ هردق نمثب عبرم رتم ٧٧٦ هتحاسم ةقطنملا نم بيرق راقع هبجومب عيب ١٠/٧/٢٠١٥ يف خرؤم ءارش دقع -
 ىلع مهقافتاو كالملاو ةرفينخ ةعامج سلجم نيب اهؤارجإ قبس يتلا تاضوافملل رظنل<و هنا الإ ,نييحتلا دعب مهرد ٩٣٧ لداعيام يأ عبرلا رتملل مهرد

 .نمثلا اذه ديك� ةنجللا ت�را ةنيدملا زكرمب راقعلا عقومل رظنل<و ,عبرم رتملل مهرد ١٥٠٠
 
 
 
 ددحملا  دحاولا عبرملا رتملل مهرد ١٥٠٠٫٠٠ غلبم ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص    
 صصخملاو ،ةرفينخ خويشلا رويد ةقنزب نئاكلا راقعلا يكالم ضيوعت لجأل ٢٠١٩ ربوتكا ٢٨ خيراتب زجنملا اهرضحمب مييقتلا ةنجل فرط نم
  : يلاتلا لودجل� نيبم وه امك كلذو  يراجت قوس ثادحإل

 قداصملا نمثلا ةحاسملا عقوملا مسالا راقعلا ةيعون كلاملا
 مهردل� هيلع

 يلامجإلا نمثلا
 مهردل� ضيوعتلل

 نب نياسحلا نب ينوكملا دمحم -١
 .دامحا يديس
 نب نياسحلا نب ميركلا دبع -٢
 .دامحا يديس
 نياسحلا نب ينوكملا نب نياسحلا -٣
   .دامحا يديس نب

 ددع يراقع مسر
 نوكتملا ٧٥٦٨/٢٧

 ةيانب ا¾ ضرا نم

 خويشلا رويد ودبع
  ةرفينخ

 رايتنس ٢٥ رآ ١٠
 عبرم رتم ١٠٢٥ يأ

١٫٥٧٦٫٠٠٠٫٠٠ ١٥٠٠٫٠٠ 

   سـل6ا بـتاك                   يعامجلا سل6ا سـيئر          
 
 
 
 .عيجروب ديعسا                         اـبعأ ميهاربإ                           

 ضرـــــــــــــــــعلا

 ةقنزب نئاكلا راقعلل مييقتلا ةنجل فرط نم ددحملا يريدقتلا نمثلا ىلع ةقداصملا
  ةرفينخب  خويشلا رويد

 

 ةـــــــشقانملا

 رارــــــــــــــــــــــــقلا
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 : ةرشاعلا ةطقنلا      
 
 
   

  : سـيئرلا دــــــيسلا
 فرط نم حنم ميدقت قيرط نع ةعامجلا بارت لخاد ةطيشنلا تايعمجلا معدب قلعتت ةطقنلا هذه نأ راشأ    

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا ناف ةراشإلاو ١١٣-١٤ مقر يميظنتلا نوناقلا نم ٩٢ ةداملا صنت امك ٢٠٢٠ ةنس مسرب ةعامجلا
  .ةنجللا ةسيئر فرط نم مدقيس ةدافتسالا اعورشم تعضوو ةعامجلل ةمدقملا تافلملا عيمج تسرد و تعمتجا ةيضÇرلاو ةيفاقثلاو

 
  
 ةيضÇرلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا نأ تراشأو ,سلجملل ركشل_ تمدقت ةيادبلا يف : يدارب ةحلاصلا ةدــــــيسلا 
 ةيعامتجالا تايعمجلا كلذكو ةيضÇرلا يداونلا تايعمجلا فرط نم ةمدقملا تافلملا عيمج ةساردب تماقو نيتسلج يف تعمتجا 
 ةنس مسرب حنملا نم ةدافتسالل عورشم عضو ىلإ ىضفأ ةنجللا ءاضعأ فرط نم الوؤسمو اضيفتسم شاقنلا ناكو ةيناسنإلاو 

 .سل&ا راظنأ ىلع ضرعب تماق يذلا .٢٠٢٠
 بجي تايعمجلا ىلع ةدافتسالا ميمعت ضوع ,حنملا عيزوت يف ةعبتملا ةقيرطلا يف رظنلا ةداعإ ةرورض ىلإ اعد: نوملقأ دمحم دــــــيسلا
 .طقف عيراشم اهل يتلاو ةقحتسملاو ةطيشنلا تايعمجلا عيجشت
 ضعب عم ةنراقم يفاكلا ردقل_ ديفتست ال اهنكل عيجشتلا قحتستو لمعت تايعمج كانه نأ ىلإ راشأ :يدبع دمحم دــــــيسلا
 .لقأ لمعت و رثكأ ديفتست يتلا ىرخألا تايعمجلا
 امنيب ,لكشم يأ اهيف سيلف ةيعامتجالاو ةيناسنإلاو ةيضÇرلا تايعمجلاو يداونلل ةبسنل_ هنا تحضوأ:ريقفلا ةفيطل ةدــــــيسلا

 حيحصتل ةنجللا لاغشأ يف ةكراشملل سل&ا تعدو.هتجلاعم بجي للخ كانهو حورطم لكشملاف ةيفاقثلا تايعمجلل ةبسنل_
 .ةدوجوملا تالالتخالا
 .ةيفاقثلا تايعمجل_ قلعتيال مويلا عوضوم نال لامعألا لودجب ديقتلا ةرورض ىلع دكأ: عيجروب ديعس دــــــيسلا
 ةبراحم ديرن نحنو ةظه_ غلابمب احنم يطعي يذلا ةيغيزامألل ينطولا دهعملاك ةيمومع تاسسؤم كانه نأ راشأ: عانعنب دمحم دــــــيسلا
 .ةليزه غلابمب ديفتست يتلا ةيلحملا تايعمجلا
 ىلإ اعدو ,يسايسلا عيرلا عاونأ نم عير وه ةيئاوشع ةقيرطب تايعمجلل ةمدقملا حنملا نأ هتملك يف دكأ : �� ىفطصم دــــــيسلا

 .تاسرامملا هذه عم عطقلا .ريبدتلا نسحو ةيفافشلاو ةديج ةماكح
  لخاد نيرضاحلا لكو ةيضÇرلا تايعمجلا حنم ةصاخو سبل يأ هيف دجويالو حضاو  تايعمجلا رمأ نأ راشأ: دمحم ليدرأ دــــــيسلا
 ءاطعإ سل&ا لالخ نمو سيئرلا نم بلطو ,يوهج وأ ينطو جم�رب تحت سرامت ةيضÇرلا تايعمجلا عيمج ن× نيقفتم ةعاقلا
   .ءاسنلا  عم لمعت يتلا ةصاخو اهلاغتشا يف تاهاركاو ت_وعص نم هيناعت امل ةيناسنإلا تايعمجلل مامتهالا
 
 

 ةــــــــــشقاــنملا

 ضرـــــــــــــــــــــــــعلا

 تايعمجلا و ةيض¾رلا يداونلاو تايعمجلل ةمدقملا حنملا ىلع ةقداصملاو ةساردلا
  معدلا راطإ يف ةيناسنإلاو ةيعامتجالا
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 تايعمجلا ةدئافل معدلاو تادعاسملا عيزوت عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص     

 :يلاتلاك ١١٣-١٤  مقر يميظنتلا نوناقلا نم ٩٢ ةداملل اقبط ٢٠٢٠ ةيلاملا ةنسلا مسرب

 ٢٠٢٠ ةنس مسرب تايعمجلا معدو تادعاسمل ةمدقملا ت�اعإلا عيزوت ةحئال

     

 مسرب حرتقملا غلبملا
   ةیعمجلا مسا مھردلاب ٢٠٢٠ ةنس

 ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةیفسویلا ةیعمجلا -٠١ 000,00 10
 ةرفینخ عرف  برغملاب

  ةیحصلا ةیبرتلا و  ةلوفطلا ةیامحل ةیبرغملا ةبصعلا -٠٢ 000,00 100

 ةرفینخ ةیمنتلا و لفاكتلل ناسفا ةیعمج -٠٣ 000,00 30

 ةرفینخ میلقإب يركسلا ىضرمل ةایحلا ةیعمج -٠٤ 000,00 20

 ةیعامتجإلا لامعألل ةمحرلا ةیعمج -٠٥ 000,00 5

 يركسلا ءادل ةیومنتلا عیبرلا ما ةیعمج -٠٦ 000,00 20

 لفطلا و مألا ةیعضوب ضوھنلل ةداعسلا ةیعمج -٠٧ 000,00 25

 عمجل - ملاعلا يف ةیبراغملا نییوارحصلل ةیملاعلا ةمظنملا -٠٨ 000,00 5
 -لمشلا

 ةرفینخ رصبلا راصقل رون ةیعمج-٠٩ 500,00 7

 يود صاخشالا جامداو لیھات زكرم ریبدت ةیعمج-١٠ 000,00 20
 ةرفینخ ةصاخلا تاجایتحالا

 صاخشألا جامدا و لیھأت زكرم مكبلا و مصلل نایز ةیعمج-١١ 000,00 15
 ةصاخلا تاجایتحالا يوذ

 ةرفینخ ةیریخلا لامعالل داحتالا ةیعمج-١٢ 000,00 40

 رارــــــــــــــــــــــــــقلا
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 ةرفینخ مھنع ىلختملا لافطألل ةمحرلا ةیعمج -١٣ 000,00 60

 ةرفینخ مكبلا و مصلل لبقتسملا ةیعمج -١٤ 000,00 15

 نیفوفكملل مائولا ةیعمج -١٥ 000,00 20

  ةرفینخب لفطلا و ةأرملا ةیامحل ةمحرلا ةكئالم ةیعمج -١٦ 000,00 5

 ةیمنتلل ریخلا ةیعمج -١٧ 000,00 3

 ةردابملا و ةیمنتلل ءارھزلا ةمطاف ةیعمج -١٨ 000,00 15

 يبرغملا رمحألا لالھلا ةیعمج -١٩ 000,00 30

 ةرفینخ میلقإب يركسلا ءادل سلطألا ةیعمج -٢٠ 000,00 20

 ةیسردملا لبق ام ةیبرتلا و ةقاعإلل نامألا راد ةیعمج -٢١ 000,00 15

 ةیعامتجإلا ةیاعرلل ةمحرلا ةیعمج -٢٢ 000,00 10

 اھیحاون و ةرفینخب ناطرسلا ىضرمل ءافشلا ةیعمج -٢٣ 500,00 2

 ةیعامتجإلا ةیمنتلل ءاقنعلا ةیعمج -٢٤ 000,00 35

 ضیرملا ءاقدصا ةیعمج -٢٥ 500,00 2

 ةرفینخ عرف يوارحصلا يكلملا بابشلل ةیبرغملا ةیعمجلا -٢٦ 500,00 2

 ةرفینخب ةیبطلا تادحولا معدل سلطا ةیعمج -٢٧ 000,00 200

 = عوـــــــــمجملا 000,00 733
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 ىـــلع تاـــناعالا عـــیزوت ةـــحئال
 مــــسرب ةیــــضایرلا تاــــیعمجلا

 ٢٠٢٠ ةنس

 حرتقملا  غلبملا
 ٢٠٢٠ ةنس مسرب 

 مھردلاب
 ةیضایرلا ةیعمجلا مسا

 ةرفینخ سلطا بابش يدانل يریدملا بتكملا-٠١  000,00 100

 ةرفینخ ةیرمح عافد ةیعمجل يریدملا بتكملا -٠٢ 000,00 600

 ةیوسنلا ةلسلا ةرك عرف ةرفینخ سلطا بابش ةیعمج -٠٣ 000,00 60

  دیلا ةرك ةرفینخ سلطا بابش ةیعمج -٠٤ 000,00 120

 ةرغصملا  مدقلا ةركل ينایزلا يضایرلا حتفلا ةیعمج -٠٥ 000,00 15
 ةرفینخ

 ةرفینخ مدقلا ةركل ينایزلا يضایرلا حتفلا ةسردم ةیعمج -٠٦ 000,00 10

 ةلسلا ةركل ةرفینخ سلطأ بابش ةیعمج - ٠٧ 000,00 55

 مدقلا ةرك عرف ينایزلا يضایرلا حتفلا ةیعمج -٠٨ 000,00 50

 ةرفینخ ةیمنتلا و ةضایرلل نایز لایجا ةیعمج -٠٩ 000,00 5

 ةرفینخ ةیمنتلل ةضایرلا و ةیندبلا ةیبرتلا رطأ ةیعمج -١٠ 000,00 15

 ةرفینخ ةمادتسملا ةیمنتلل غروو نیفروسیت ةیعمج -١١ 000,00 40

 ةرفینخب  ةبصقلاب دیصلا يفرتحمو ةاوھل سلطا ةیعمج -١٢ 000,00 10

 ةرفینخ مدقلا ةركل نسولوفوب لما ةسردم ةیعمج -١٣ 000,00 10

 ةرفینخ ةیضایرلا نسولوفوب لما ةیعمج -١٤ 000,00 15

 ةرفینخ مدقلا ةركل اكاسا مجن ةسردم ةیعمج -١٥ 000,00 20

  ةرفینخ سلطا بابش يدان راصنأل ءاضیب ءارمح ةیعمج -١٦ 000,00 5
 مدقلا ةركل

 برضملا ةركل ةرفینخ سلطا بابش ةیعمج -١٧ 000,00 50

 ةرفینخ ةلسلا ةركل ةرفینخ سلطا بابش ةسردم ةیعمج -١٨  000,00 5
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 ةرفینخ مدقلا ةركل ولاما رصن ةیعمج -١٩ 000,00 80

 ةضایر و ةقادص ةیعمج -٢٠ 000,00 30

 مدقلا ةركل يرفینخلا يضایرلا يدانلا ةسردم ةیعمج -٢١ 000,00 30
 نیئشانلا نیوكتل

 كورام سلطأ بلأ ةیعمج -٢٢ 000,00 40

 ةرفینخ سلطا بابش يبحم ةیعمج -٢٣ 000,00 5

 مدقلا ةركل ةرفینخ كیبملوا ةیعمج -٢٤ 000,00 50

 ةرفینخ كمسلا يدایصل عیبرلا ما ةیعمج -٢٥ 500,00 7

 ةیضایرلا نیز ةیعمج -٢٦ 000,00 5

 ةیمنتلا و ةئیبلا و يضایرلا دیصلل نماضتلا ةیعمج-٢٧  000,00 5
 ةرفینخب

 مدقلا ةركل ةریسملا بابش ةیعمج -٢٨ 000,00 5

 ةرفینخ جنستروبس ةیعمج -٢٩ 500,00 2

1 445 000,00     

     

  

     

  

  

 ىلع تاناعإلا عیزوت ةحئال
 ةنس مسرب  ةیضایرلا يداونلا

٢٠٢٠ 

 ةنس مسرب حرتقملا غلبملا
 مهردل� ٢٠٢٠

 يضایرلا يدانلا مسا

 - ةيوسنلا مدقلا ةرك -  ةرفينخ ةيمنتلا و ةض¾رلل قافآلا يد~ -٠١ 000,00 200

 ةيئاوهلا تاجردلا قابسل ةرفينخ سلطا بابش يد~ -٠٢ 000,00 40
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 ةيوسنلا مدقلا ةرك عرف ةركل ةرفينخ سلطا بابش يد~ -٠٣ 000,00 200

 ةعاقلا لخاد  مدقلا ةركل يرفينخلا يض¾رلا رضخألا مجنلا يد~ -٠٤ 000,00 15

 ىوقلا باعلأل يرفينخلا يض¾رلا داحتإلا يد~ -٠٥ 000,00 65

 ىوقلا باعلأل ةرفينخ سلطا دوسا يد~ -٠٦ 000,00 50

 يرفينخلا يض¾رلا يديلقتلا عناصلا يد~ -٠٧ 000,00 10

  تاجردلا قابسل يرفينخلا ين¾زلا كيبملألا ىدانلا -٠٨ 500,00 2

 ةيديدحلا ةركلل ين¾زلا ىدانلا -٠٩  000,00 40

 ةرغصملا مدقلا ةركل ةرفينخ سلطا بابش يد~ -١٠ 000,00 30

 ىوقلا باعلا عرف ةرفينخ سلطا بابش يد~ - ١١ 000,00 40

 ىوقلا باعلأل ازكزا ماملكا يد~  -١٢ 000,00 20

 مدقلا ةركل  يرفينخلا يض¾رلا يدانلا-١٣ 000,00 50

 ةيديدحلا ةركلل سلطا بابش يد~ -١٤ 000,00 40

 ةرفينخ ةيمنتلا و  ةيلبجلا تاض¾رلل يراعن نومسا يد~ - ١٥ 000,00 20

 رصبلا فاعض و نيفوفكملل ين¾زلا مØولل يض¾رل× يدانلا -١٦ 000,00 15

 مدقلا ةركل ةرفينخ سلطا بابش يد~ -١٧ 000,00 000 2

 مدقلا ةركل ن¾ز تايتف يد~ ةيعمج -١٨ 000,00 10
 يض¾رلا فاصنا يد~ -١٩ 000,00 5

 ةرفينخ لابشأ ىوقلا باعلأل يض¾رلا يدانلا ةيعمج -٢٠ 000,00 5

2 857 500,00     
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 ٢٠٢٠ ةنس مسرب ةيمومعلا ةيريخلا تاسسؤمل ةمدقم ت�اعإ

 مهرد ٣٠٫٠٠٠٬٠٠ ةرفينخ ةيمالسإلا ةيريخلا ةيعمجلا

 مهرد ٣٠٫٠٠٠٬٠٠ ين¾زلا ومحا ىحوم ةيمالسإلا ةيريخلا ةيعمجلا

 

 ٢٠٢٠ ةنس مسربةيعامتجا ىرخأ تاسسؤمل ت~اعإ

 مهرد ١٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠ ةرفينخ يولكلا روصقل� نيباصملا ىضرملا ةدناسمل ةيميلقإلا ةيعمجلا

 

 ٢٠٢٠ ةنس مسرب نيفظوملا ةيعمجل ت~اعإ

 مهرد ٣٥٠٫٠٠٠٬٠٠ ةرفينخ ةعامج يفظومل ةيعامتجالا لامعألا  ةيعمجل ةمدقملا ت~اعإلا

 

       
 

   سـل6ا بـتاك                  يعامجلا سل6ا سـيئر         
 

 
 
 .عيجروب ديعسا                    اـبعأ ميهاربإ                          
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 :رشع ةيداحلا ةطقنلا
 
  
   

  : سـيئرلا دـيسلا
 نأ مغرل_ ةيضاملا ةنسلا عم ةنراقم اضافخنا فرع ،٢٠١٩ ةيلاملا ةنسلا مسرب ةعامجلا ةينازيم ضئاف نأ حضوأ  
 نم ةصلختسملا ليخادملل ةبسنل_ نكل ةيضاملا ةنسلا تقاف ةنسلا هذه لالخ ةعامجلا فرط نم ةرشابم ةصلختسملا ليخادملا

 ةنسلا ليخادم لعج يذلا ءيشلا ةيضاملا ةنسلا يف تناك يتلا تاءافعإلل ارظن كلذو �اصقن تفرع دقف يعامجلا ضباقلا فرط
 :لثم ىرخألا يه.تعفترا رييستلا تاقفن نأ امك ، ةعفترم ةيضاملا
 ٣٫٢٨٤٫٠٦٤٬٢١ ةنسلا هذه لالخ ةجمربلل لباقلا ضئافلا غلب دقو CEV) ماكحألا – ء_رهكلا كالهتسا -ةفاظنلا عاطق ( 
  .مهرد
  

 
 
  :  هللا دبع وبأ دمحأ .م دـيسلا     
 سيئرلاو بتكملا ءاضعأ روضحب اعامتجا تدقع ةنجللا نأ راشأ يذلا ةجمربلاو ةينازيملاو ةيلاملا ةنجل سيئر مدقت   
 ةيساسألا لئاسملل ةيولوألا ءاطعإ ىلع ةجمربلا هذه يف تدمتعا ثيح ٢٠١٩ ةينازيم ضئاف ةجمربل عورشم عضوب تماقو 
 : يلاتلاك يه يتلا ةيرورضلاو 
 ٢٠١٩ ةينازيم ضئاف ةجمرب عورشم                   

 ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠      : نبرغا ولامأ ٢٦ ةقنز ةبرهك-
 ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠      : ورابشأ يحب ربعم ءانب -
 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠               .بيساوح ءانتقا -
  ءارضخلا قطانملا يقس ةكبش عضو
 ٢٠٤٫٠٠٠٫٠٠ .ءارضخلا ةريسملا ةحاس -
  يحب يحصلا فرصلا تاونق عضو -
 ٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠ .يفسويلا -
 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠ .برشلل حلاصلا ءاملا ةكبش عيسوت -
  شاشكأ ءانب نم ةعامجلا ةصح-
 ١٦٥٫٠٠٠٫٠٠ .نيلطعملل

 ةكارشلا راطإ يف ةديدجلا ةربقملا زيهجت-
 ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠ .ين¦زلا ومحوا ىحوم ةعامج عم
 ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠    .خويشلا رويد ةفيقس تالحم زيهجت مامتإ-
 ١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠                .يضارألا ءانتقا-

 ةـــــــــــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــــــــعلا

  ةرفينخ ةعامجل ٢٠١٩ ةيلاملا ةنسلا ةينازيم ضئاف ةجمرب
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  : سـيئرلا دـيسلا 
 ةيداملا فورظلا نكل ،ةنكاسلا اهرظتنت يتلا تايجاحلا يف هتجمربل مهم ضئاف قيقحتل حمطي سل&ا نأ حضوأ   
 ء_رهكلاو يمومعلا حرطملاو نوزوأ ةكرش تاقفن رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع رييستلا تاقفن عافترال ارظن كلذب حمست مل ةعامجلل
 يعسلا وهو ةديدج ةفسلف ذاختا متيس هنأ راشأو .الزانت فرعي ضئافلا لعج يذلا ءيشلا ، ماكحألا ذيفنتو برشلل حلاصلا ءاملاو
  ..ةنسلا هذه لالخ مهم ضئاف قيقحتل تاقفنلا لوصف نم ةعومجم نم صيلقتو ليخادملا نيسحت لجأ نم تادوه&ا لدبو
 
 
 

    
 ةرفينخ ةعامج ةينازيم ضئاف ةجمرب ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص     

 .مهرد ٣٫٢٨٤٫٠٦٤٬٢١ : غلبي يذلا ٢٠١٩ ةيلاملا ةنسلا مسرب
  

 مهردل� دوصرملا دامتعالا عـــــــــــــــــــــــــــــــــيراشملا
 ١٫٥٧١٫٦٥١٬٠٠ يضارألا ءانتقا
 ١٥٠٫٠٠٠٬٠٠ يتامولعملا داتعلا ءانتقا
 ١٦٥٫٠٠٠٬٠٠  ةكارش ةيقافتا راطإ يف ةيمنتلل قافآلا ةيعمج ةدئافل كاشكأ ءانب
 ٢٦٢٫٠٠٠٬٠٠  اكاسأ يحب ٧ ةقنزو ،نبيرغا ولامأ يح ٢٦ ةقنزب ةيئ�رهكلا ةكبشلا عيسوت

 ٥٠٫٠٠٠٬٠٠ ةيئ�رهك ةدمعأ ليوحت
 ٥٠٠٫٠٠٠٬٠٠ يفسويلا يحب يحصلا فرصلا تاونق عضو
 ٨٥٫٤٠٨٬٢١ وزاوب يح و اكاسا يح نيب ةبعشل يئاقو طئاح ءانب مامتإ
 ٥٠٠٫٠٠٠٬٠٠ charpente-- خويشلا رويد ةفيقسب ةيراجت نيكاكد ةئي�

 ٣٫٢٨٤٫٠٦٤٬٢١ عوـــــــــــــــــــم6ا
 

   سـل6ا بـتاك                       يعامجلا سل6ا سـيئر         
 
 
 
 .عيجروب ديعسا                          اـبعأ ميهاربإ                      
 

 رارــــــــــــــــــــــــــقلا
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 :رشع ةيناثلا ةطقنلا
 
  
   
 سل&ا راضنأ ىلع هتوالتب مدقتو ىفطصم م Ç_ راشتسملا هب مدقت يباتك لاؤسب قلعتت ةطقنلا هذه نأ راشأ : سـيئرلا دـيسلا 
  : يلي اميف ةلئسألا رصحنتو 

 ربع ةر�إلا نم ةمورحم نآلا اÕأ اصوصخ ةيتحتلا ا¿اينب يف اداح اصقن فرعت ةرفينخ ةعامج ىلع ةبوسحملا ءايحألا ضعب تلازال -
 .ةيئ_رهكلا ةكبشل_ ,اهلزانم ضعب طبر
 ? كلذ ءارو ةنماكلا بابسألا يهام -
  نوناقلا هلفكي يروتسد قح اذه نأ نم مغرلا ىلع باطح× يعوبسألا قوسلا نيكاكد ىلع ءوضلا تعنم سل&ا ةسVر اذملو -
 ىلع اهماهمب مايقلاو كرحتلل ةيرورضلا لئاسولا صخي ام يف اداح اصقن شيعت ةرفينخ ةيدلبب ةنكاسلل ةمهملا حلاصملا ضعب -
 ءيشلا سفن ,ماريام نسحأ ىلع اهماهم زجنتل ةيعفنلا تارايسلا نم يفاكلا ددعلا اهيف سيل ريمعتلا ةحلصم الثم : ماريام نسحأ
     .تÇابجلا ةحلصمل ةبسنل_

 
 

 ةيتحتلا ةينبلل ةبسنل_ ةرابج تادوهجمب ماق سل&ا نأ حضوأ يباتكلا لاؤسلا يف ةدراولا ةلئسألا ىلع _اوج   :  سيئرلا دـيسلا       
 ةعامجلا ناف ةيئ_رهكلا ةكبشلا عيسوتل ةبسنل_ امأ ,رمتسم لازام جم�ربلاو ةقزألاو قرطلل ةئيهتلا لاغشأ تفرع ةعامجلا نا تيح 
 تناك يتلا سروكلاو ةريسملا ءايحأ ناكس ىتحو ,ء_رهكلا عاطق عم ةكارش تايقافتا  راطا يف ةيئ_رهك تالوحم ٥ ءانبب تماق 
 صخرب نوديفتسي اوحبصأ يلاعلا رتوتلا تاذ يئ_رهكلا رايتلا طوطخ نم ا̈رقل ارظن يئ_رهكلا طبرلا نم ةدافتسالا نم ةمورحم 
 .ةكبشلا هذه راسم رييغت راظتنا يف ةتقؤم 

 ضعب ناف حيضوتلل و يئ_رهكلا طبرلا ةداهش ىلع لوصحلا نم دحا عنمت مل ةعامجلا ناف يعوبسألا قوسلا نيكاكد صوصخب -
 ىلإ مدقتيلف قئو ىلع رفوتي نم لكو ,ةفورعم ريغ قرطب نيكاكدلا ىلع اولصح لب ةعامجلا عم ءارك ةقالع يأ مهطبرتال صاخشألا
 .نيحلا يف دفنيس هبلطو ةعامجلا

 .تبلط املك ةدوجوم تارايسلاو ماظتن_ ةيانعلل جرخت نجللاف تÇابجلاو ريمعتلا ةحلصمب قلعتي اميف امأ -
 

   سـل6ا بـتاك                     يعامجلا سل6ا سـيئر  
 
 
 
 .عيجروب ديعسا                        اـبعأ ميهاربإ                    

 ةـــــــــــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــــــــعلا

  ىفطصملا. م. ¾� راشتسملا فرط نم مدقملا يباتكلا لاؤسلا نع ةباجإلا



50 
 

 
 :رشع ةثلاثلا ةطقنلا
 
  
   
  : سـيئرلا دـيسلا 

 هنإف ,تاعامجل_ قلعتملا ١١٣-١٤ مقر يميظنتلا نوناقلل نم ٢١٤ ةداملل  اقبط هنأ سيئرلا ديسلا حضوأ
 لمع جم�رب لوح تاظحالملا نم ةعومجم نمضت يذلا ةرفينخ لالم ينبل ت_اسحلل يوهجلا سل&ا ريرقت ضرعب موقيس
 : ةيلاتلا تاظحالملا ريرقتلا نمضتي و .سل&ا راظنأ ىلع ةعامجلا

    .٢٠١٥-٢٠٠٩ ةقباسلا ةيالول_ قلعتملا ةيمنتلل يعامجلا ططخملا ىلع ةعامجلا رفوت مدع -
 . ٢٠٢٢-٢٠١٦ ةيبادتنالا ةيالولل ةعامجلا لمع جم�رب دادعإل ةعامجلا فرط نم ةعبتملا ةرطسملا ىوتسم ىلع صئاقن ليجست -
 .لمعلا جم�رب دادعإ يف عورشلا رارق ذاختا يف رخأتلا- 

 .لمعلا جم�رب دادعإ يف عورشلا رارق يف ةينمزلا ةلودجلا ديدحت مدع -
 .ةيسنرفلا ةغلل_ ضورعم لمعلا جم�رب - 
 .لمعلا جم�رب دادعإ يف اهكارشإو عونلا ةبرقمو صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا ةئيه ثادحإ متي مل - 

 .ةعامجلاو  تاساردلا بتكم ةمربملا ةيقافتالا ىوتسم ىلع صئاقن دوجو - 
 ةنهارلا ةلاحلل صيخشتل_ قلعتت ىلوألا دادعإلا يف نيتيساسأ نيتلحرم نيب زييمتلا مدعو ةمزاللا ةيمهألا صيخشتلا ةلحرم ءاليا مدع - 
 .يكراشتلا صيخشتل_ قلعتت ةيناثلاو ةعامجلل
 .ميلقإلاو ةهجلا ةيمنت يجم�رب عم  ةيئاقتلالاو قيسنتلا بايغ - 
 .ةعامجلا لمع جم�رب ىلع ةريشأتلا يف رخأتلا - 
  .لمعلا جم�رب ديفنت مييقتو عبتت ىوتسم ىلع فعض - 

 
 مضي ال نأ ردجألا نم ناك رخآلا ضعبلاو ايعقاو ناك اهضعب ريرقتل_ ةدراولا تاظحالملا نأ سيئرلا ديسلا راشأ             

 لالم ينب ةهجل ت_اسحلل يوهجلا سل&ا سيئر ىلإ هلاسرإ مت يذلا ريرقتلا اذه ىلع ةباجإل_ ةعامجلا تماق دقو ، ريرقتل_
 ةعامجلا لمع جم�ربل هنييحت لالخ ريرقتلا يف ةدراولا تاظحالملا رابتعالا نيعب ذخأيس سل&ا نأ ىلع دكأ امك .ةرفينخ
 .البقتسم
 

   سـل6ا بـتاك                     يعامجلا سل6ا سـيئر                    
 
 
 .عيجروب ديعسا                          اـبعأ ميهاربإ                          

 ضرــــــــــــــــــــعلا

 طيطختلا لوح ةيتاعوضوملا ةمهملا ناشب ت�اسحلل يوهجلا سل6ا ريرقت ضرع
  ةرفينخ ةعامجب يجيتارتسالا
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 :رشع ةعبارلا ةطقنلا
 
  
   
  : سـيئرلا دـيسلا 

 ةقباس ةرود يف سل&ا رارق بجومب اهثادحإ مت يتلا عونلا ةبراقمو صرفلا ؤفاكتلاو ةاواسملا ةئيه نأ حضوأ
 ةطشنأ ةحلصم سيئرل ةملكلا ىطعأو ،سل&ا راظنأ ىلع هضرع متيس يذلا اريرقت تدعأو ةعامجلا رقمب تاعامتجا ةدع تدقع
  .هميدقت دصق سل&ا

 

  : حويرملا نامحرلا دبع دـيسلا       
  .عونلا ةبراقمو صرفلا ؤفاكتلاو ةاواسملا ةئيه ريرقت ةوالتب مدقت  

  ٢٠١١ روتسد نم ١٥ و ١٤ و ١٣و ١٢ لوصفلا ىلع ءانب
 .... ةداملا ىلع ءانبو ١١١-١٤ يميظنتلا نوناقلا نم ١١٧-١١٦ نيتداملا ىلع ءانب و روتسدلا نم ١٣٩ لصفلا ماكحأل اقيبطت
 ةمهاسم رييستل رواشتلا و راوحلل ةيكراشت تايلآ و تاررقم ربع ةرفينخ ةعامج ثدحت  ،ةرفينخ ةعامج سل& يلخادلا ماظنلا نم
 .ةعامجلل يلخادلا ماظنلا يف ةددحملا تايفيكلا قبط اهعبتتو ةيمنتلا جمارب دادعإ يف تايعمجلا و تانطاوملاو نينطاوملا
 119 ةدت تاعامجل_ قلعتملا 14 - 113 مقر يميظنتلا نوناقلا نم 120 و 119 داوملا ىلع اءانبو
 ريسيتل رواشتلاو راوحلل ةيكراشت تايلآ تاعامجلا سلاجم ثدحت،روتسدلا نم 139 لصفلا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأل اقيبطت
 .ةعامجلل يلخادلا ماظنلا يف ةددحملا تايفيكلل اقبط اهعبتتو لمعلا جمارب دادعإ يف تايعمجلاو نينطاوملاو تانطاوملا ةمهاسم
 ةاواسملا ئدابم ليعفتب ةقلعتملا Çاضقلا ةساردب صتخت يندملا عمت&ا تايلاعف عم ةكارشب ةيراشتسا ةئيه ةعامجلا سلجم ىدل ثدحت
 سماخلا بابلا / يعامجلا سل& ليلخادم ".عونلا ةبراقمو صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا ةئيه"ىمست عونلا ةبراقمو صرفلا ؤفاكتو
 ؤفاكتوةاواسملا ةئي¨ قلعتملا
 :ةئيهلا تاصاصتخا
 صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا لاجم يف ةيراشتسا طقف يه اهتفيظو نكلو ،ةيلوادت تاصاصتخا ةئيهلل سيل
 .ةعامجلا سل& تاسمتلمو تايصوت ميدقتو ءارآ ءادبإ اهلقحي ثيح ،عونلا ةبراقمو
 : يلي اميف ةئيهلل ةيساسألا تاصاصتخالاو ماهملا صخلتتو
 ؛قفاوتلا اذه لوصح مدع ةلاح يف تيوصتلا وأ ةئيهلا ءاضعأ ةقفاومب ىظحت نأ بجي يتلا ةيراشتسالا ءارآلا دادعإ•
 .سل&ا راظنأ ىلع هرودب اهضرعي يذلا يعامجلا سل&ا سيئر ىلع ةيراشتسالا ءارآلا ةلاحإ•
 .يعامتجالا عونلا ةبراقمو صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا ىلع ءارآلا هذه بصنتو
 .صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا راضحتسا لجأ نم همييقت و ةعامجلا لمع جم�رب دادعإ لحارم فلتخم يف ةكراشملا•
 ةاواسملا ةئيهل اعامتجا اءاسم ةسماخلا ةعاسلا ىلع  ةرفينخ ةعامج رقمب ٢٠٢٠ رياني ١٤ ءØالثلا موي دقعنا فلس ام ىلع اءانبو
 . ةئيهلا ءاضعأ ةداسلا هرضحو زيزع سابسبلب ديسلا ةسVر تحت عونلا ةبراقم و صرفلا ؤفاكتو

 ةـــــــــــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــــــــعلا

 راظنأ ىلع ةعامجل� عونلا ةبراقمو صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا ةئيه ريرقت ضرع
  لوادتلل سل6ا
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 :لامعألا لودج
 ٢٠٢٠ رياربف ةرودل تايصوت عضو * 

 تايصوت عفر ىلع لمعلا وه و عامتجالا اذه هيف يتï يذلا قايسل_ هريكذتو ةئيهلا سيئر ديسلا ةملكب عامتجالا لاغشأ ةيادب
 . ٢٠٢٠ رياربف ةرود لالخ ةرفينخ ةعامج سل&
 تمت ضيفتسملا شاقنلل اهعاضخإ و ةئيهلا ءاضعأ ىلع ةيرØركسلا ا¨ تمدقت يتلا تاحارتقالا نم ةعومجم حرط دعب :شاقنلا
 نيرضاحلا عامج¦ ةيلاتلا تايصوتلا ىلع ةقداصملا

 : تÇولوألا بسح اهيلع قداصملا تايصوتلا -
 )يحصلا فرصلا( لئاسلا ريهطت -١
 )روهزلا يح – حتفلا لاشأ ةيعمج –اكاسأ لمأ ةيعمج – ةينكسلا تÇدادولا نم ةعو& لولح داجيإ ( ريمعتلا -٢
 نبيرغا ولامأ و يحالفلا يحلا – ينسحلا يحلا نم لكب برقلا بعالم ثادحإ -٣
 ةيمومع ضيحارم ثادحإ -٤
 ةنيدملل يداماللا ثارتلا ظفحل فحتم -٥
 ) ةنيدملا زكرم ( ةميدقلا ةقزألا نييزتو ةئي¿ -٦
  نوللا ديحوت -٧
 قلستلا لثم ةديدجلا تاضÇرلا و لافطألا باعلأل نكامأ قلخو قئادحلا ةئي¿ -٨
 ) ةر�إلا فعض ( ةنيدملا طسو اذكو ءايحأل_ ةيمومعلا ةر�إلا ديدجت -٩
 نبيرغا ولامأ ةقيدح -١٠
 )يمومعلا لقنلل ىليل طخ حتف وأ يميلقإلا ىفشتسملا برق ةرجألا ةرايسل ةطحم ( لقنلا لئاسو -١١
  يفاقث زكرم ثادحإ -١٢

 ةكلمملا روتسد نأ مغر ادج ارخؤتم ءاج عونلا ةبراقمو صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا  ةئيه ثادحإ نأ ىلإ راشأ: يبجوت ىفطصم دــــــيسلا
 .اهريرقتب درو ام ىلع قفتم ريغو اهتليكشتب عنتقم ريغ هناف هيلإ ةبسنل_و .اهيلع ناصني ١١٣-١٤ يميظنتلا نوناقلاو
 مت هيلعو ,اهيلع قفاوتلا متي ملو سل&ا ىلع تضرعو نيتقباس نيترود يف تجردأ ةئيهل_ ةقلعتملا ةطقنلا نأ حضوأ:  سيئرلا دــــــيسلا

Úاهثادحإ ىلع سل&ا قداصو قفاوتلا عقو نأ ىلإ سل&ا ماجسنا ىلع اظافح اهليج. 
 صخي اميف امأ ،هءاضعأ عيمج نيب  ماتلا ماجسنالاو هت�وكم ىلع ظافحلا وه سل&ا ةيؤر نأ اريشم لخدت:  يشرحلا يناجتلا دــــــيسلا
 .رابتعالا نيعب اهذخأو اهكرادت متيس رييستلا يف ةعبتملا ةسايسلا ناشب تاظحالملا ضعب
 ةدراولا تايصوتلا ةسارد متيس هنأ راشأو ,سل&ا بناج ىلإ لمعل_ اهمامتهاو اهسمحت ىلع ةئيهلا ركش ريخألا يف: سيئرلا دــــــيسلا
 .ةرفوتملا ةيداملا تايناكمإلا  راطإ يف نكمم وه ام ذيفنت ىلع لمعي و ريرقتل_

  سـل6ا بـتاك                  يعامجلا سل6ا سـيئر     
    
 
 عيجروب ديعسا                             اـبعأ ميهاربإ        
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 :رشع ةسماخلا ةطقنلا
 
   

  : سـيئرلا دـيسلا 
 نم ةسارد زاجن¦ قلعتت يتلاو ،ةيميلقإلا تاطلسلا نم بلطب لامعألا لودجب تجردأ ةطقنلا هذه نأ حضوأ   
     .ا¨ ةقئاللا ةناكملا اهءاضعأو ةنيدمل_ ةيديلقتلا ةعانصلا تاجوتنم قيوست ةيفيكو نيمثتو ريوطت لوح تاسارد بتكم فرط

 
 

  : قيزرو ىفطصم دـيسلا       
 ةيدودرملا فعض نم وكشي يذلا ةنيدمل_ ةيديلقتلا ةعانصلا عاطقل ةبسنل_ ةمهم دج ةساردلا هذه نأ راشأ   
 نم ةضيرع  ةئف لغشي يذلا يويحلا عاطقلا اذ¨ ضوهنلل للخلاو فعضلا نماكم دصرتس ةساردلا هذه نأ فاضأو ،قيوستلاو 
 .ةنيدملا ىوتسم ىلع عمت&ا 

 ةينÇزلا ةيبرزلا ةصاخ ينطولا ىوتسملا ىلع خيرØ اهل ةنيدمل_ ةيديلقتلا ةعانصلا نأ ىلإ رخآلا وه راشأ  : عانعن نب دمحم دـيسلا 
 ةميخلاو دلجلاو ةيبرزلا ليهÚ يف ريكفتلا نم دب الو ،قوسلا اتحستكا نيصلاو ايكرت ةصاخو ةديدجلا تاعانصلل  فحزلا نكل 
 فوقولاو ةنيدمل_ ةيديلقتلا ةعانصلا عقاو صيخشتل ةصرف ةساردلا هذهو ،يجراخلاو ينطولا ىوتسملا ىلع ا¨ فيرعتلاو ةيغيزامألا
 ةبسنل_ ةصاخ ةيلحم ةيمنت قلخل اهنيمثتو ةعانصلا هذه ىوتسمب يقرلل اهكرادت متي ىتح فعضلا طقنو تايباجيإلاو تايبلسلا ىلع
  .اهيف لغتشت يتلا ةئفلل
 

  
  
   
 

  
   سـل6ا بـتاك                          يعامجلا سل6ا سـيئر      

 
 
 
 .عيجروب ديعسا                            اـبعأ ميهاربإ                 
 .هديأو هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالج ىلإ صالخإو ءالو ةيقرب عفرب سيئرلا  مدقت  ماتخلا يفو           
 .لاوزلا دعب ةقيقد ٣٠ و  ةسماخلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تعفرو     

 ةـــــــــــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــــــــعلا

 ةرفينخ ةنيدمب ةيديلقتلا ةعانصلا فرح نيمثتو ريوطتب قلعتت ةسارد زاجنا نأشب لوادتلا
  ) دلجلا ةعانص – ةيغيزامألا ةميخلا – ةيبرزلا(

 

 رارــــــــــــــــــــــــــقلا

 قلعتت تاساردلا بتكم فرط نم ةسارد زاجنا  ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص     
 . ) دلجلا ةعانص – ةيغيزامألا ةميخلا – ةيبرزلا( ةرفينخ ةنيدمب ةيديلقتلا ةعانصلا فرح نيمثتو ريوطتب

 

  
  
  

  
 

  
 


