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 املتعلقة  القوانين التنظيمية  ملقتضيات طبقا

   التنظيمي من القانون  251املادة   السيماو  ،الترابية  جماعاتبال

 التنظيمي  القانون   من  221املادة  ،  بالجهات   املتعلق  111-14  رقم

   التنظيمي  القانون   من  277املادة و   و االقاليم  بالعماالت   املتعلق  112-14رقم  

 عمال أ و  قراراتنشر و الخاصة ب  بالجماعات،املتعلق  113-14رقم 

 الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية. مجالس  
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5 العـدد األربعون  5      األربعونالعدد   ( 2019اك توبر  11) 1441صفر  12     الجريدة الرسمية للجماعات الترابيةاجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية 12 صفر 1441 )11 أكتوبر 2019(

 رســـــهــــالف
 

 الحسيمة-تطوان-طنجةجهة 
األقاليم رات الصادرة عن مجالس العماالت و املقررات والقرا

 ورؤسائها
 العماالت و األقاليم  تنظيم وتسيير

 هااألقليم و تحديد اختصاصاتو ألعمالة اتنظيم إدارة 
 27/19قرار لرئيس املجلس االقليمي للفحص انجرة  رقم 

في شأن تنظيم إدارة املجلس اإلقليمي   2019 يناير 28بتاريخ 
 وتحديد اختصاصاتها

 رؤسائهاو مجالس الجماعات القرارات و املقرارات الصادرة عن 
 الجماعات مع املبرمة والعقود االتفاقيات
 الداخلي التعاون  و الشراكة اتفاقيات

  مستخرج من عقد التدبير املفوض لقطاع النظافة لجماعة 
 أصيلة.-اكزناية بعمالة طنجة

 اتالجماع  تنظيم وتسيير
 تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها

اكتوبر  17بتاريخ  29قرار  لرئيس املجلس الجماعي النجرة عدد 
 يتعلق بتنظيم ادارة جماعة انجرة وتحديد اختصاصاتها 2016

ــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــ
 

  الشرق جهة
 ئهارؤساو   الجماعاتمجالس  املقررات و القرارات الصادرة عن
 الجماعات تنظيم وتسيير 

 ر و اسناد املهامالتسيي
مارس  12بتاريخ  02رقـــم  رئـيس مجلس جماعـة إسلـي قــــرار ل

يقض ي بإحداث لجنة مؤقتة لتتبع تسوية وضعية املمتلكات  2018
 العقارية للجماعة.
 وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع املساواةهيئة 

دجنبر  20بتاريخ  01رقـــم  رئـيس مجلس جماعـة إسلـي قــــرار ل
 وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. املساواةيقض ي بإحداث هيئة  2017

 التفويضقرارات 
 .املهام واإلمضاءالتفويض في 

 08بتاريخ  02قرار لرئيــس املجلـس الجماعــي لعيـن الصفــاء رقم 
 .يقض ي بالتفويض في اإلمضاء 2018نونبر 

 08يخ بتار  03قرار لرئيــس املجلـس الجماعــي لعيـن الصفــاء رقم 
 .يقض ي بالتفويض في اإلمضاء 2018نونبر 

ــــين رقم   2018مارس  06بتاريخ  01قرار لرئيس جماعة البركانيـــ
 االمضاء.املهام يقض ي بالتفويض في 

اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ  مجال التفويض في
 ألصولها

ــــرار ل يقض ي  74رئيس املجلس الجماعي لبني انصار رقم قـ
بالتفويض في اإلمضاء في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاءات 

 ومطابقة النسخ ألصولها.
ــــرار ل يقض ي  75رئيس املجلس الجماعي لبني انصار رقم قـ

بالتفويض في اإلمضاء في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاءات 
 ومطابقة النسخ ألصولها.

 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 مكناس-فاس جهة
 رؤسائهارات الصادرة عن مجالس الجماعات و املقررات و القرا

 تدبير األمالك الجماعية
 دجنبر 31بتاريخ   361القرار التنظيمـــي  لرئيس جماعة كالز رقم

املتعلق باالستغالل املؤقت للملك العمومي الجماعي بجماعة  2018
 .كالز

 ـالشرطة اإلدارية
 والبيئة العامة والسكينة العمومية الصحة ظحف ميدان

 والخدماتية والحرفية التجارية االنشطة تنظيم
ـــالز رقم لرئيـــ قرار تنظيمي ـــ ــ ــــة كـــ ــ ـــ ـــ ــــس جماعــ ـــ دجنبر  31 بتاريخ 362  ــ

يتعلق بتنظيم مجاالت األنشطة التجارية واملهنية والحرفية  2018
 والخدماتية بجماعة كالز.

 
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   ــ

 القنيطرة-سال-جهة الرباط
 رؤسائهاالصادرة عن مجالس الجماعات و  املقررات و القرارات

 الشرطة اإلدارية
 لبيئةاالعمومية والنظافة والسكينة العامة و  حفظ الصحة

  م ش إ/ق ش ق ح م/ج ق 03/2018قرار تنظيمي جماعي رقم 
  يتعلق بتنظيم مجال استغالل محالت غسل 04/09/2018بتاريخ 

 وتنظيف السيارات الخفيفة
 ميدان السير و الجوالن

 تنظيم محطات وقوف الحافالت وسيارات النقل
للترخيص بمنح  01/06/2018بتاريخ 411قرار جماعي مؤقت عدد 

تغالل املؤقت للملك العمومي بواسطة محطات وقوف السيارات االس
 والشاحنات والدراجات العادية والنارية بجماعة سال

 الساحاتتسمية الشوارع و 

يتعلق بإطالق   2018ماي  29بتاريخ  53قـــرار تنظيمي عدد 
على طرق عمومية   تسميات بعض الشخصيات واألعالم التاريخية

 بتراب جماعة سال
 ت التفويضقرارا

 اإلمضاءالتفويض في املهام و 
يتعلق  05/2018قرار لرئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا رقم 

تفويض مهام اإلمضاء على الشواهد اإلدارية إلى مدير مصالح 
 الجماعة

يقض ي  22/2018قرار لرئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا رقم 
 بتفويض اإلمضاء

بتاريخ  1501ه رقم اعة املنز الجماعي لجم  املجلس  لرئيس قرار 
بشأن تفويض اإلمضاء على رخص الربط بشبكتي املاء  2015نونبر  19

 .والكهرباء
بتاريخ  1502 ملنزه رقملجماعة  االجماعي  املجلس  قرار لرئيس 

بشأن تفويض اإلمضاء على رخص الربط بشبكتي املاء  2015نونبر  19
 .والكهرباء
 بتاريخ  01/2018 للمكرن عدد  الجماعي  املجلس  لرئيس قرار 

 التوقيع على الشواهد اإلدارية   يقض ي بتفويض 2018فبراير   02
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 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا

 ي` رداص 19/2018 مقر  اكويت بابل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قئاثولا خسن ةقباطم ىèع داهشإلا نع  لوؤسملا ن/يعتب 22-01-2018
 ھبئان ن/يعتبو ،اكويت باب ةعامجب اهلوصأل

 25 خيراتب 08/2017ددع نركملا يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ةحص ىèع داهشإلاب عيقوتلا ي` ضيوفتلاب F{|قي Ü< 2017نتش
  اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا

 25 خيراتب 10/2017 ددع نركملا يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ةحص ىèع داهشإلاب عيقوتلا ي` ضيوفتلاب F{|قي Ü< 2017نتش
 اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا

  Ü<2015نتش 28 خيراتب 2 مقر ه™©ملل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ضيوفت نأشب
 يبوكرعلا دمحأ ديسلا سيئرلل لوألا بئانلا ىßإ اهلوصأل قئاثولا

  Ü<2015نتش 28 خيراتب 4 مقر ه™©ملل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 خسن ةقباطمو ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ضيوفت نأش ي`
 نامحاو نسحل ديسلا سيئرلل يناثلا بئانلا ىßإ اهلوصأل قئاثولا

 28 خيراتب 6 مقر ه™©ملا ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ضيوفت نأش ي` Ü<2015نتش
 دبع ديسلا سيئرلل ثلاثلا بئانلا ىßإ اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
  يناديعس ديجملا

 28 خيراتب 8 مقر ه™©ملا ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ضيوفت نأش ي` Ü<2015نتش
 دمحم ديسلا سيئرلل عبارلا بئانلا ىßإ اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 رادرد

 28 خيراتب 1001 مقر ه™©ملا ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ضيوفت نأشب 2017 وينوي
  اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو

 ريا>Üف 06 خيراتب  143 مقر ه™©ملل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ةقباطمو  ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ضيوفت نأشب 2018

  اهلوصأل قئاثولا خسن

 07 خيراتب 147 مقر ه™©ملل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ةحص ىèع داهشإلا ةمهم ي` ضيوفتلا بحسب F{|قي 2018ريا>Üف
  اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا

 ددع رمحل دمحم يديسل يuامجلا سلجملا سيئرل رارــق
 تيبثت لاجم ي` ضيوفتلاب قلعتملا 2018 ريا>Üف 27 خيراتب 70/2018

 ءاضمإلا

 ريا>Üف  15 خيراتب 05 مقر حابصل يuامجلا  سلجملا سيئرل رارق
 ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا  ماهم ضيوفتب قلعتي 2018

  اهلوصأل قئاثولا خسن

 ريا>Üف 15 خيراتب 06 مقر حابصل يuامجلا  سلجملا سيئرل رارق
 ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا  ماهم ضيوفتب قلعتي 2018

 اهلوصأل قئاثولا خسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةرفینخ-لالم ينب ةھج
 اKLاسؤرو تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلا و تاررقملا

 تايابجلا و ةيباâSلا تاعامجلا ةيلام

 يئابج رارق ميمتت و ليدعت

 ددـحي 2017 رــبـنوـن 21 خـيراـتــب 01/2017 مقر يèيدعت يئابج رارق
 ىواـتألاو تامهاسملاو تابجاولاو قوقحلاو موسرلا راـعسأو بسن
 .لـــتـنرز يـنب ةـعامج ةـيـنا™/م ةدئافل ةـقحتسملا

 

 تاعامجلا RSيستو ميظنت

  اZLاصاصتخا ديدحتو ةعامجلا ةرادإ ميظنت

 F{|قي 03/2018 مقر داـيع دالوأل يuامجلا سلجملا ســــيئرل رارـــق
 .اijاصاصتخا ديدحت و ةعامجلا  ةرادا ميظنتب

 F{|قي 08/2017 مقر دشاورلل يuامجلا سلجملا سيئرل رارــق
 .اijاصاصتخا ديدحتو ةعامجلا ةرادا ميظنتب

 .ماهملا دانسإب ةقلعتملا تارارقلا

 قلعتم 07/2017  مقر يدوأ مفل يuامجلا سلجملا سيئرل رارــــــق
 .ةراشإلا نهر عضولاب

 ضيوفتلا تارارق

 .اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا

 خيراتب 05  ددع تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 داهشإلاب قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفت ءاغلإب قلعتي  04/01/2016
 دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع
 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا

 خيراتب 06  ددع تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 داهشإلاب قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفت ءاغلإب قلعتي  04/01/2016
 دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع
 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا

 خيراتب 07  ددع تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
  داهشإلاب قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفت ءاغلإب قلعتي  04/01/2016
 دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع
 .تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا

 خيراتب 08  ددع تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
  داهشإلاب قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفت ءاغلإب قلعتي  04/01/2016
 دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع
 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا

 خيراتب 12  ددع تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ىèع داهشإلاب قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفتب قلعتي 04/01/2016
 ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص

 .تريزكاتل يزكرملا بتكملاب

 خيراتب 13  ددع تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ىèع داهشإلاب قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفتب قلعتي 04/01/2016
 ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص

 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب

 خيراتب 14  ددع تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ىèع داهشإلاب قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفتب قلعتي 04/01/2016
 ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص

 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب

 خيراتب 16  ددع تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ىèع داهشإلاب قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفتب قلعتي 22/03/2016
 ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص

 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب

 /21/03 خيراتب 02 ددع تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ةحص ىèع داهشإلاب قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفتب قلعتي2017

 ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا

 خيراتب 04  ددع تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
  داهشإلاب قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفت ءاغلإب قلعتي  08/12/2017
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على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها ومختلف الشواهد 
 اإلدارية باملكتب املركزي لتاكزيرت

 03بتاريخ  08قرار  لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم 
بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة  2017يوليوز 

 النسخ ألصولها.
 07بتاريخ  09ي ألوالد يوسف رقم قرار  لرئيس املجلس الجماع

بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة  2017غشت 
 النسخ ألصولها.

ـــزوز أل  قـرار لرئيـس املجلس الجماعـي  24بتاريخ  848رقـم  والد عـ
 بتفويـض مهـام اإلشهــاد على صحة اإلمضاء املتعلق  2017أكتوبر 

 .مطابقة نسخ الوثائـق ألصـولهـاو 
ـــزوز أل  قـرار لرئيـس املجلس الجماعـي  24بتاريخ  849رقـم  والد عـ

ــد مهبـــــي رئيسا ملصلحة  2017أكتوبر  يقضــي بتعييــن السيــد محمـ
 تصحيح اإلمضاء

ـــزوز أل  قـرار لرئيـس املجلس الجماعـي  24بتاريخ  852رقـم  والد عـ
 صحة اإلمضاءبتفويـض مهـام اإلشهــاد على يقض ي  2017أكتوبر 

 مطابقة نسخ الوثائـق ألصـولهـا.و 
ــــ  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــ

 سطات-جهة الدار البيضاء
 رؤسائهاات الصادرة عن مجالس الجماعات و املقررات و القرار 

 مالية الجماعات والجبايات
 تعديل و تتميم قرار جبائي

املعدل واملتمم للقرار  01/2015املستمر عدد  قـرار الجبـائي
يحدد مبلغ 2011ابريل  23املؤرخ في01/2011الجبائي املستمر عدد 

الرسوم و الحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية الضرائب و 
  .ييناو جماعة الهر 

 01/2017 عدد وييناللهر  الجماعي املجلس لرئيس جبـائي قـرار
 .01/2015 عدد املستمر الجبائي للقرار ومتمم معدل

 اتالجماع  تنظيم وتسيير
 اة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع او هيئة املس

دجنبر 11بتاريخ   144جماعي للغربية رقمقرار لرئيس املجلس ال
اة وتكافؤ الفرص ومقاربة او يقض ي بتشكيل أعضاء هيئة املس 2017

 النوع بالجماعة الترابية الغربية . 
 التفويضقرارات 

 التفويض في املهام واإلمضاء
بالتفويض في  قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني انصار يقض ي

 اإلمضاء على الشواهد اإلدارية
 الحالة املدنيةلتفويض في ا

 09بتاريخ  2017/  36قـــرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 
  يقض ي بالتفويض في اإلمضاء. 2017مارس 

نونبر  07بتاريخ 130قـــرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 
 يقض ي بالتفويض في املهام. 2017

يقض ي بإلغاء  03/2018قرار لرئيس املجلس الجماعي ملكرس رقم 
 تفويض مهام ضابط الحالة املدنية .

 اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ ألصولها
نونبر  29بتاريخ  139قرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 

يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة  2017
 بجماعة الغربية. نسخ الوثائق ألصولها

يقض ي   02/2018اعة موالي عبدهللا رقم قرار لرئيس مجلس جم
اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ  بالتفويض في مهام

  ألصولها )املكتب ب( بجماعة موالي عبدهللا.
يقض ي بإلغاء  04/2018قرار لرئيس املجلس الجماعي ملكرس رقم 

 ومطابقة النسخ ألصولها. التفويض في االشهاد على  تصحيح اإلمضاء
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آسفي-جهة مراكش

 رؤسائهاجالس الجماعات و عن ماملقررات و القرارات الصادرة 
 الجماعات تنظيم وتسيير 

 التسيير و اسناد املهام
 02قرار لرئيس املجلس الجماعي لواحة سيدي إبراهيم عدد 

 يقض ي بالتفويض في املهام  12/04/2017بتاريخ 
 التفويض

 التفويض في املهام و اإلمضاء
 .هامامليقض ي بالتفويض  في  03قرار لرئيس جماعة لبخاتي رقم 

يقض ي   07قرار لرئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي رقم 
 .بالتفويض  في مهام تسيير املرآب الجماعي لنائبة الرئيس

بالتفويض  في يقض ي     83قرار لرئيس جماعة لبخاتي رقم
 .اإلمضاء

/م.م.ب يقض ي بالتفويض  202قرار لرئيس جماعة لبخاتي رقم 
 .اإلمضاءفي 

مارس  09بتاريخ   53ل رقم  قرار لرئيس جماعة سيدي رحا
يتعلق بتفويض اإلمضاء على الوثائق اإلدارية املتعلقة بشؤون   2018

 .املوظفين إلى السيد مدير مصالح الجماعة
مارس  09بتاريخ   54قرار لرئيس جماعة سيدي رحال رقم  

يتعلق بتفويض اإلمضاء على الوثائق اإلدارية املتعلقة بشؤون   2018
 .لسيد رئيس مصلحة الشؤون املالية واالقتصاديةاملوظفين إلى ا

مارس  09بتاريخ   55قرار لرئيس جماعة سيدي رحال رقم  
يتعلق بتفويض اإلمضاء على الوثائق اإلدارية املتعلقة بشؤون  2018

 .إلى السيد رئيس مصلحة التعمير والبيئة واألشغال واآلليات املوظفين
 27 بتاريخ 14/2017رقـــم قرار لرئيس املجلس الجماعي للمعشات 

املتعلق بالتوقيع على مختلف الشواهد اإلدارية املتعلقة  2017يوليوز 
 .بالقطع األرضية والتجزئات السكنية

ــم  بتاريخ  16/2017قرار لرئيس املجلس الجماعي للمعشات رقـ
املتعلق بالتوقيع على جميع الوثائق املتعلقة باملكتب  2017غشت16

 .التقني
 22بتاريخ  09لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم قـــرار 

 .خاص بتفويض اإلمضاء 2017ماي 
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم عدد 

 .يقض ي بالتفويض في اإلمضاء 11/07/2017بتاريخ  05
مارس  01بتاريخ   10قرار لرئيس الجماعة الترابية املربوح عدد 

قبض مداخيل الجماعة وصرف  ويض في مهاميقض ي بالتف 2016
 .نفقاتها

  06قرار لرئيس املجلس القروي لجماعة سيدي عيس ى رقــم 
يقض ي بتفويض مهام قطاع التعمير والبناء  2015أكتوبر  01بتاريخ 

 .للسيد عبد الرحيم الفاتحي
قرار لرئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية سيدي عيس ى رقــم  

يقض ي بتفويض  اإلمضاء  في مجال التدبير  2016ماي  02بتاريخ  02
 .اإلداري 
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بتاريخ   18قــرار لرئيس الجماعة الترابية سيدي عيس ى رقــم  
 .يقض ي بالتفويض في اإلمضاء 14/03/2017

 14بتاريخ  39رقم  القروي لجماعة ملصابيحقرار لرئيـس املجلـس 
 .يقض ي بالتفويض في املهام 2015أكتوبر 

 لى اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولهااإلشهاد ع
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم 

 .يقض ي بالتفويض في املهام إلى موظف مرسم
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم عدد 

 .يقض ي بالتفويض في املهام إلى نائب الرئيس 09
ماعة واحة سيدي إبراهيم  قرار لرئيس املجلس الجماعي لج

 .يقض ي بالتفويض في املهام إلى نائب الرئيس
ـــرار لرئيس املجلس القروي لسيدي عيس ى رقــم  ـــ  16بتاريخ   02قـ

 يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء  2015شتنبر 
 .مطابقة النسخ ألصولها للسيد محمد عبد اإللهو 

ـــرار لرئيس املجلس القروي ـــ بتاريخ   04لسيدي عيس ى رقــم  قـ
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء  يقض ي بتفويض  16/09/2016
 .مطابقة النسخ ألصولها للسيد عبد هللا ابا يزيدو 

يقض ي  02قرار لرئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي رقم 
بالتفويض  في مهام تصحيح اإلمضاء مع املصادقة على مطابقة 

 .لرئيسالنسخ ألصولها لنائب ا
ـــرار  لرئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي رقم  يمنــح  05قـ

بمـوجبه اإلذن بتصـحـيح اإلمضـــاءات واملصــــادقة على الوثــائق اإلداريــة 
 .للسيــد عبد الواحد الرباطي موظف جماعي رسمي

يقض ي  06قرار لرئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي رقم 
يح اإلمضاء مع املصادقة على مطابقة بالتفويض  في مهام تصح
 .النسخ ألصولها لنائب الرئيس

ــم  بتاريخ  17/2017قرار لرئيس املجلس الجماعي للمعشات رقـ
املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ  2017غشت16

 .الوثائق ألصولها بجماعة املعشات
شتنبر  30بتاريخ  38رقم  رئيس املجلس الجماعي للمصابيحقرار ل

يقض ي بتفويض مهام تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ  2015
 .ألصولها

يونيو  13بتاريخ  03رقم  رئيس املجلس الجماعي للمصابيحقرار ل
يقض ي بتفويض مهام تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ   2016

 ألصولها
يوليوز  27بتاريخ  06رقم  رئيس املجلس الجماعي للمصابيحقرار ل

ويض مهام تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ يقض ي بتف  2016
 .ألصولها

 17/م.م.ج بتاريخ 02رقم  رئيس املجلس الجماعي للمصابيحقرار ل
يقض ي بتفويض مهام تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ   2017أبريل 

 .ألصولها
قرار لرئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية لخط أزكان رقم 

عـلـــق بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة يتـ 2017فبراير  07 بتاريخ  01
ـــأف  اإلمضاء  و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها إلـــى السيد يــوسف سـ

 .موظف مرسم
 16بتاريخ  07قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 

خاص بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء  2015أكتوبر 
 .ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها

 25بتاريخ  09ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم قــ
خاص بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات  2015نونبر 

 .ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي

 25بتاريخ  10قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 
ضاء  خاص بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة اإلم 2015نونبر 

 .ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي
 05بتاريخ  02قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 

خاص بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء  2016دجنبر 
 .ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها

 03بتاريخ  13قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 
بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات  خاص 07/2017/

 .ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي 
ـــــــــم   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

 تافياللت-جهة درعة
 األقاليم مجالس العماالت و  ملقررات و القرارات الصادرة عنا

 ئهارؤساو 
 األقاليمالعماالت و  تنظيم وتسيير

 ااألقليم و تحديد اختصاصاتهو أالعمالة تنظيم إدارة 
بتعديل  يتعلق 01/2019قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير رقم 

الخاص بتنظيم ادارة املجلس  2018ابريل  30بتاريخ  07القرار رقم 
 االقليمي وتحديد اختصاصاتها

 رؤسائهارات الصادرة عن مجالس الجماعات و املقررات و القرا
 الشرطة اإلدارية

 ميدان السير و الجوالن
 تنظيم محطات وقوف الحافالت وسيارات النقل

لي الشريف عدد عوالي قرار لرئيس املجلس الجماعي مل
يقض ي بتحديد موقع لوقوف حافالت النقل املزدوج  121/2016

 .باملدينة
قرار تنظيمي لرئيس املجلس الجماعي ملدينة موالي علي الشريف 

يقض ي بمنع دخول الدواب الى بعض الشوارع  80/2016عدد 
 .باملدينة

 اتالجماع تنظيم وتسيير 
 ااتهتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاص

قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة موالي علي الشريف عدد 
يقض ي بتنظيم ادارة جماعة موالي علي الشريف وتحديد  15/2017

 .اختصاصاتها
 التفويضقرارات 

 التفويض في املهام واإلمضاء
 10قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة موالي علي الشريف رقم 

ض مهام في مجال التدبير يقض ي بتفوي 2018مارس  23بتاريخ 
 .االداري 

ــــ  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 

 اسةم -جهة سوس
واالقاليم ت عماال املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس ال

 ورؤسائها 
 برنامج التنمية املندمجة واملستدامة

فبراير  14بتاريخ :  03قرار لرئيس املجلس االقليمي لتزنيت عدد: 
 .برنامج تنمية اإلقليميتعلق  2018

 واالقاليمت عماال ال تنظيم وتسيير 
 اليم و تحديد اختصاصاتهاألقو أالعمالة  تنظيم إدارة

دجنبر  19بتاريخ  77لتزنيت رقم  اإلقليميقرار لرئيس املجلس 
 اإلقليم.يقض ي بتنظيم مصالح  2016
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 ماهملا دانسا و RSيستلا

 2017 ربوتكأ 10 : خيراتب 71 :ددع  Fميلقالا سلجملا سيئرل رارق
 ن/فظوملل يßاملاو يرادإلا >/بدتلا ناديم ي` ءاضمإلا ضيوفتب  F{|قي
 . حلاصملا ماعلا ريدملل

 ريا>Üف 14 : خيراتب 01 :ددع  تين™;ل Fميلقالا سلجملا سيئرل رارق
 .ميلقإلا ةيمنت جمانرب ذيفنت تايحالص ضيوفتب F{|قي 2018

 ريا>Üف 14 : خيراتب 02:ددع  تين™;ل Fميلقالا سلجملا سيئرل رارق
 .ميلقإلا ةيمنت جمانرب ذيفنت تايحالص ضيوفتب F{|قي 2018

 اKLاسؤرو تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلاو تاررقملا

 ضيوفتلا تارارق

 ءاضمالا و ماهملا يq ضيوفتلا

 09 مقر رهاطلا يديس ةيوازل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 .ماهملا ي` ضيوفتلاب F{|قي 2018 سرام18:خيراتب

 F{|قي  2018/ 01 مقر نموموادال يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 .يرادإلا >/بدتلا لاجم ي` ضيوفتلاب

 13/07/2016 : خيراتب 13 : مقر ةجيرفال يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 .يرادإلا >/بدتلا لاجم ي` ءاضمإلا ضيوفتب F{|قي

 ةيندملا ةلاحلا يq ضيوفتلا

 خيراتب 53 مقر رهاطلا يديس ةيوازل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 .ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم ضيوفتب F{|قي Ü< 2017نتش 05

 خيراتب 56 مقر رهاطلا يديس ةيوازل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 .ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم ضيوفتب F{|قي Ü< 2017نتش 05

 رداصلا 2018/ 22مقر  تنادوراتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 دهاوشلا عيقوت ماهم ي` ضيوفتلاب F{|قي 30/3/2018 خيراتب
 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا تالسارملاو

 رداصلا 23/2018مقر  تنادوراتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 دهاوشلا عيقوت ماهم ي` ضيوفتلاب F{|قي 30/3/2018 خيراتب
 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا  ةيرادإلا تالسارملاو

 رداصلا 24/2018 مقر تنادوراتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 دهاوشلا عيقوت ماهم ي` ضيوفتلاب F{|قي 30/3/2018 خيراتب
 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا تالسارملاو

 خيراتب 25/2018مقر تنادوراتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 تالسارملاو دهاوشلا عيقوت ماهم ي` ضيوفتلاب F{|قي 30/3/2018

 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا

 خيراتب 2018 / 26مقر تنادوراتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 تالسارملاو دهاوشلا عيقوت ماهم ي` ضيوفتلاب F{|قي 30/3/2018

 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا  ةيرادإلا

 خيراتب 2018 / 27مقر تنادوراتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 تالسارملاو دهاوشلا عيقوت ماهم ي` ضيوفتلاب F{|قي 30/3/2018

 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا

 خيراتب 2018 /28مقر تنادوراتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 تالسارملاو دهاوشلا عيقوت ماهم ي` ضيوفتلاب F{|قي 30/3/2018

 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا

 خيراتب 2018 / 29مقر تنادوراتل يuامجلا سلجملا سيئرل  رارق
 تالسارملاو دهاوشلا عيقوت ماهم ي` ضيوفتلاب F{|قي 30/3/2018

 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا

 خيراتب 30/2018مقر تنادوراتل يuامجلا سلجملا سيئرل رارق
 تالسارملاو دهاوشلا عيقوت ماهم ي` ضيوفتلاب F{|قي 30/3/2018

 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا

 خيراتب 2018 /31مقر تنادوراتل يuامجلا سلجملا سيئرل  رارق
 تالسارملاو دهاوشلا عيقوت ماهم ي` ضيوفتلاب F{|قي 2018 /30/3

 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نون داو-میملك ةھج
 اKLاسؤرو تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلاو تاررقملا

 تايابجلا و ةيباâSلا تاعامجلا ةيلام

 ةدئافل ةقحتسملا تابجاولا و موسرلا راعسا و بسن ديدحت
 تاعامجلا

 ممتم و لدعم 2016 تشغ  31 خيراتب 05 ددع يـــئابج رارـق
 يذلا 2010 وينوي  16 خيراتب رداصلا 2010  /04 مقر يئابجلا رارقلل
 ةقحتسملا تابجاولا و قوقحلا و موسرلا و بئارضلا غلبم ددحي
 ةـكيبشلا ةـعامج ةينا™/م ةدــئافل

 تاعامجلا RSيستو ميظنت

 اZLاصاصتخا ديدحتو ةعامجلا ةرادإ ميظنت
  F{∆اقلا 08/2016 مقر ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئرل رارق

 .ةكيبشلا ةعامج ةرادإ ميظنتب
 ضيوفتلا تارارق

 ءاضمإلا و ماهملا يq ضيوفتلا

 عيبر 20 ي` رداص  08 مقر ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئرل رارق
 .ماهملا ي` ضيوفتب F{|قي  )Ü<  2015نجد 31( 1437  لوألا

 ىدامج ي` رداص 05 مقر ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئرل رارق
 .ماهملا ي` ضيوفتب )2018 ريا>Üف15( 1439 ىßوألا

 09 خيراتب رداصلا 960 مقر ةيطولا ةعامج سلجم سيئر رارق
 ءاضمإلا ي` ضيوفتب 1432 ةجحلا وذ 25 ل قفاوملا 2015 ربوتكأ

 .>/معتلا قئاثو ىèع

 12 ي` رداص 01/2015 مقر نوزملت ةعامج سلجم سيئر رارق
 .ماهملا ي` ضيوفتب )26/10/2015(  1436 مرحم

 12 ي` رداص 08/2015 مقر نوزملت ةعامج سلجم سيئر رارق
 .ماهملا ي` ضيوفتب )26/10/2015(  1436 مرحم

 12 ي` رداص 11/2015 مقر نوزملت ةعامج سلجم سيئر رارق
 .ماهملا ي` ضيوفتب )26/10/2015(  1436 مرحم

 12 ي` رداص 13/2015 مقر نوزملت ةعامج سلجم سيئر رارق
 .ماهملا ي` ضيوفتب )26/10/2015( 1436 مرحم

 ربوتكأ 06 ي` رداص 01 مقر ليلخ نبا ةعامج سلجم سيئرل رارق
  ماهملا ي` ضيوفتب 2015

 06  ي` رداص 02 مقر ليلخ نبا ةعامج سلجم سيئرل رارق
 . ماهملا ي` ضيوفتب 2015 ربوتكأ

 ةيندملا ةلاحلا يq ضيوفتلا

 ماهم ضيوفتب قلعتملا 39 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق
  ةيندملا ةلاحلا طباض

 ماهم ضيوفتب قلعتملا 41 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق
 ةيندملا ةلاحلا طباض

 ماهم ضيوفتب قلعتملا 43 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق
  ةيندملا ةلاحلا طباض

 ضيوفتب قلعتملا 45  مقر ديسمل  ةعامج سلجم سيئرل رارق
  ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم
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املتعلق بتفويض   47قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  
  مهام ضابط الحالة املدنية

املتعلق بتفويض مهام ضابط  49قرار لرئيس جماعة ملسيد رقم  
 الحالة املدنية

املتعلق بتفويض مهام  51لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم   قرار 
 ضابط الحالة املدنية

 03قرار لرئيس املجلس القروي للجماعة القروية البن خليل رقم  
 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية 2015أكتوبر  06بتاريخ 

 04قرار لرئيس املجلس القروي للجماعة القروية البن خليل رقم  
 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية .  2015أكتوبر  06 بتاريخ

 05قرار لرئيس املجلس القروي للجماعة القروية البن خليل رقم  
 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية  2015أكتوبر  06بتاريخ 

 اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها
مكرر  الصادر بتاريخ  960:رقم جماعة الوطيةرئيس مجلس لقرار 

بتفويض في اإلمضاء   1432دو الحجة  25املوافق ل  2015أكتوبر  09
 في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها

 09الصادر بتاريخ  963رقم:  جماعة الوطيةقرار رئيس مجلس 
اء في بتفويض في اإلمض 1432دو الحجة  25املوافق ل   2015 أكتوبر

 مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
 09الصادر بتاريخ  964رقم  جماعة الوطيةقرار رئيس مجلس 

بتفويض في اإلمضاء في  1432و الحجة ذ 25املوافق ل   2015 أكتوبر
 مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها

 09الصادر بتاريخ  967رقم  عة الوطيةجماقرار لرئيس مجلس  
بتفويض في اإلمضاء في   1432دو الحجة  25املوافق ل  2015 أكتوبر

  مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
 09الصادر بتاريخ  969رقم  جماعة الوطيةرئيس مجلس لقرار 

في اإلمضاء في بتفويض  1432دو الحجة  25املوافق ل   2015 أكتوبر
 مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها 

املتعلق بتفويض مهام  40قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  
 املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها

املتعلق بتفويض مهام   42قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم 
 ة النسخ ألصولهااملصادقة على الوثائق  ومطابق

املتعلق بتفويض   44قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  
 مهام املصادقة على الوثائق  ومطابقة النسخ ألصولها

املتعلق بتفويض مهام   46قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم 
 املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها

لق بتفويض مهام املتع 48قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم 
 املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها

املتعلق بتفويض مهام   50قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم 
 املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها

املتعلق بتفويض مهام  52قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم 
 املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها

ــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
 

 الساقية الحمراء-جهة العيون
واالقاليم ت عماال ت الصادرة عن مجالس الاملقررات والقرارا

 ورؤسائها
 القرارات املتعلقة ببرنامج عمل العماالت واألقاليم

متعلق  01/2017قرار لرئيس املجلس اإلقليمي لبوجدور عدد 
 بإعداد مشروع برنامج تنمية إقليم بوجدور.

 رؤسائهاو مجالس الجماعات القرارات و املقرارات الصادرة عن 
 تعلقة ببرنامج عمل الجماعاتالقرارات امل

ــــرار  ـــ  07بتاريخ  PAC /01عدد  لرئيس املجلس الجماعي لجريفية قـ
 .متعلق بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة 2017فبراير 

يتعلق  03/2017رئيس املجلس الجماعي لكلتة زمور رقم ل قرار 
 .بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة

 قرارات التفويض
 الحالة املدنية التفويض في

ـــرار لرئيــــس املجلـــس الجماعــــي للحكونيــة رقم  يقض ي  07قـ
 بتفــــويض مهـــام ضابط الحالة املدنية الـــى موظــف مرســـــم.

يقض ي  02/2015رئيس مجلس جماعة اجريفية رقم لقرار 
 بتفويض  مهام الحالة املدنية. 

تفويض ب  2015/ 13ور رقم قـــرار لرئيس املجلس الجماعي  لبوجد
 املهام بخصوص الحالة املدنية.   

تفويض ب 2015/ 15قـــرار لرئيس املجلس الجماعي  لبوجدور رقم  
 املهام بخصوص الحالة املدنية.

يقض ي  05/2016قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم 
 .بالتفويض في مهام الحالة املدنية

يقض ي  07/2016ر رقم قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمو 
 .بالتفويض في مهام الحالة املدنية

املتعلق بتفويض  05قرار لرئيس املجلس الجماعي للمسيد رقم  
 مهام الحالة املدنية.

 اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
 16بتاريخ  935قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  

 .فويض في مجال التسيير اإلداري يقض ي بالت 2015سبتمبر
 16بتاريخ  942قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  

 .يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري  2015سبتمبر
 16بتاريخ  946قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  

 يقض ي بتفويض اإلمضاء. 2015سبتمبر
 16بتاريخ  948ملدينة العيون رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي 

 يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري. 2015سبتمبر
 16بتاريخ  949قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  

 يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري. 2015سبتمبر
 16بتاريخ  952قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  

 .يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري  2015رسبتمب
 16بتاريخ  953قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  

 .يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري  2015سبتمبر
يقض ي   10ئيـــس املجلـــس الجماعــــي للحكونيــة رقم لر  قــــرار 

ـــح اإلمضـــا ــــة النســــــخ بتفــــويض مهـــام تصحيـ ء و اإلشهــــاد بمطابقـــ
 .ألصولهــــــا الـــى موظــف مرســـــم

ـــي للحكونيــة رقم لر  قــــرار  يقض ي   13ئيـــس املجلـــس الجماعـ
ـــح اإلمضـــاء و اإلشهــــاد بمطابقـــــــة النســــــخ  .بتفــــويض مهـــام تصحيـ

 .ألصولهــــــا 
يقض ي   14س املجلـــس الجماعــــي للحكونيــة رقم ئيـــلر  رار ق

ــــخ  بتفــــويض مهـــام تصحيــــح اإلمضـــاء و اإلشهــــاد بمطابقـــــــة النســ
 .ألصولهــــــا 
ـــي للحكونيــة رقم لر  قــــرار  يقض ي   15ئيـــس املجلـــس الجماعـ

ــــخ بتفــــويض مهـــام تصحيــــح اإلمضـــاء و اإلشه ــــاد بمطابقـــــــة النســ
  .ألصولهــــــا
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ـــي للحكونيــة رقم لر  قــــرار  يقض ي   16ئيـــس املجلـــس الجماعـ
ــــخ  بتفــــويض مهـــام تصحيــــح اإلمضـــاء و اإلشهــــاد بمطابقـــــــة النســ

 ألصولهــــــا 
 2015/ 14قـــرار لرئيس املجلس الجماعي  لبوجدور رقم   

تفويض املهام بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ ب
 .الوثائق ألصولها

 16/2015قـــرار لرئيس املجلس الجماعي  لبوجدور رقم   
تفويض املهام بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ ب

 الوثائق ألصولها.
 14/2016قـــرار لرئيس املجلس الجماعي  لبوجدور رقم   

تفويض املهام بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ ب
 .الوثائق ألصولها

يقض ي  77/15رئيس مجلس جماعة اجريفية رقم  لقرار 
 بتفويض  مهام  اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.  

يقض ي  06/2016قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم 
على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ  بالتفويض في مجال اإلشهاد

 الوثائق ألصولها.
يقض ي  08/2016قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم 

بالتفويض في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ 
 الوثائق ألصولها.

يقض ي  09/2016قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم 
مطابقة نسخ بالتفويض في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء و 

 الوثائق ألصولها.
يقض ي بالتفويض  10قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم 

 في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها.
املتعلق بتفويض   02قرار لرئيس املجلس الجماعي للمسيد رقم  

 مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
 

ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

 وادي الذهب-جهة الداخلة
وادي  -مجلس جهة الداخلة رة عن املقررات والقرارات الصاد

 الذهب
 هةالجو تسيير تنظيم 

 التفويض في املهام و اإلمضاء.
رقم  لرئيس املجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب قرار 

يقض ي بتفويض اإلمضاء الى املدير العام  2017ماي  22بتاريخ  272
 .(Arrêté rédigé en français et traduit en arabe)للمصالح.

 و رؤسائهامجالس الجماعات لقرارات و املقرارات الصادرة عن ا
 مجالس الجماعات املقرارات الصادرة عن 

املقرر املتخذ من طرف مجلس جماعة الداخلة في إطار دورته 
 .2015دجنبر  31االستثنائية املنعقدة بتاريخ  

املوافق ل   1437ربيع االول  19بتاريخ   2015/ 129مقرر عدد  
, املتعلق بانتخاب عضو رسمي وآخر احتياطي ضمن  2015ر  دجنب 31

 اللجنة االدارية املكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية.
املقررات املتخذة من طرف مجلس جماعة الداخلة  في إطار 

 . 2016دورته العادية لشهر ماي 
 05املوافق ل  1437رجب  27بتاريخ   2016/  05مقرر عدد  

بالنقطة الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة األسرة  املتعلق  2016ماي 
 والتضامن واملحافظة على التراث الحساني .

 05املوافق ل  1437رجب  27بتاريخ   2016/  06مقرر عدد  
انتخاب رئيس لجنة األسرة باملتعلق بالنقطة الخاصة    2016ماي 

 والتضامن واملحافظة على التراث الحساني .
 05املوافق ل  1437رجب  27اريخ  بت 2016/  07مقرر عدد  

املتعلق بالنقطة الخاصة  بانتخاب نائب رئيس لجنة  2016 ماي 
 األسرة والتضامن واملحافظة على التراث الحساني.

 05املوافق ل  1437رجب  27بتاريخ   2016/  08مقرر عدد  
املتعلق بالنقطة املتمثلة في وضعية تدبير املاء والتطهير   2016ماي 
 ئل بمدينة الداخلة .السا

ماي  05املوافق ل  1437رجب  27بتاريخ   2016/  09مقرر عدد 
املتعلق بالنقطة املتعلقة برفع ملتمس للمدير العام للخطوط  2016

امللكية املغربية قصد فتح خط جوي جديد بين مدينتي  الداخلة 
 وفاس عبر مراكش .
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 ةمیسحلا - ناوطت-ةجنط ةھج



13 العـدد األربعون اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية 12 صفر 1441 )11 أكتوبر 2019(

 ةميسحلا-ناوطت-ةجنط ةهجب ةدجاوتملا ةيباâSلا تاعامجلا سلاجمب ةقلعتملا ةصاخلا صوصنلا

 

 تالامعلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلاو تاررقملا
 اKLاسؤرو ميلاقألاو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميلاقألا و تالامعلا  RSيستو ميظنت

 
 اZLاصاصتخا ديدحتو ميلقالاو ةلامعلا ةرادإ ميظنت

 
 27/19 مقر ةرجنا صحفلل يميلقالا سلجملا سيئرل رارق
 ديدحتو سلجملا ةرادإ ميظنت نأش يq 2019 رياني 28 خيراتب

 اZLاصاصتخا

 :Fميلقإلا سلجملا سيئر
 ناضمر 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 مقر Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب قلعتملا )2015 ويلوي 7( 1436
 ،95 داوملا اميسالو ،ميلاقألاو تالامعلاب قلعتملا 112.14

 ؛ھنم 121و 120 ،119 ،118 ،117 ،109
 وينوي 22 خيراتب 32 ددع ةيلخادلا ريزو روشنم ىèع ءانب

 ؛ميلاقألاو تالامعلا تارادإ ميظنتب قلعتملا 2016
 31 خيراتب D 4790 ددع ةيلخادلا ريزو روشنم ىèع ءانبو
 تارادإب ايلعلا بصانملا ي` ن/يعتلا لوح 2018 ويلوي
 ؛ةيلوؤسملا نع تاضيوعتلا ماظنو اijائيهو ةيبا>;لا تاعامجلا
 لالخ ذختملا ةرجنأ – صحفلل Fميلقإلا سلجملا ررقمل اذيفنتو
 ليدعتب قلعتملا ،2018 رياني 14 ي` ةدقعنملا ةيداعلا ةرودلا
 .Fميلقإلا سلجملا ةرادإل Fميظنتلا لكيهلا
  :يèي ام ررق

 ىßوألا ةداملا
 ةصاخلا ةباتكلا ىèع ةوالع Fميلقإلا سلجملا ةرادإ لمتشت
 ىèع ،ھتاعامتجاو سيئرلا ديعاوم طبض ىßوتت ÆFلا سيئرلل
 :حلاصم عبرأ ىèعو ،ةيريدم ىèعو ،ةماع ةيريدم

 حلاصملل ةماعلا ةيريدملا -
 سلجملاو ةسائرلا نوؤش ةيريدم -
 ةمهمب ن/فلكم -
 ةينوناقلا نوؤشلاو ةيرشبلا دراوملا ةحلصم -
 تاكلتمملاو ةبساحملاو ةينا™/ملا ةحلصم -
  ةكارشلاو ةجم>Üلاو تاقفصلا ةحلصم -
 تايلآلاو تا™/هجتلاو ةيساسألا تاينبلا ةحلصم -

 حلاصملل ةماعلا ةيريدملا
 ةيناثلا ةداملا

 :ھتبقارمو سيئرلا ةيلوؤسم تحت حلاصملل ماعلا ريدملا ىßوتي
 .ھتايحالص ةسرامم ي` سيئرلا ةدعاسم -
 لمعلا قيسنتو Fميلقإلا سلجملا ةرادإ ىèع فارشإلا -

 .ه>/س نسح ىèع رهسلاو يرادإلا
 ةيبا>;لا ةرادإلاو سلجملا ةسائر ن/ب قيسنتلا  -

 .ةيجراخلا حلاصملاو تاسسؤملاو
 .سلجملا سيئرل ريراقت ميدقت -

 ةثلاثلا ةداملا
 :حلاصملل ةماعلا ةيريدملاب ةرشابم طبتريو
 :ھب طانيو ،طبضلا بتكم

 تالسارملاو دي>Üلا >/بدت -
 :ھب طانيو ،يèخادلا قيقدتلا بتكم

 يèخادلا قيقدتلا -
 ةيوهجلا سلاجملاو ىèعألا سلجملا ريراقت عبتت -

 .تاباسحلل
 ريراقت نع ةرداصلا تايصوتلا قيبطت عبتت -

 .ةبقارملاو مييقتلا ،صاحتفالا
 سلجملاو ةسائرلا نوؤش ةيريدم

 
 ةعبارلا ةداملا

 :سلجملاو ةسائرلا نوؤش ةيريدم ىßوتت
 .سلجملاو ةسائرلا ن/ب قيسنتلا -
 .مالعإلا لئاسو عم ةقالعلا ميظنت -
 .ةمهمب ن/فلكملا لمع قيسنت -

 
 ةسماخلا ةداملا

 :سلجملاو ةسائرلا نوؤش ةيريدمب ةرشابم طبتريو
 :ھب طانيو ،ناجللاو سلجملا نوؤش ةمهمب فلكملا

 .سلجملا تارودو ناجللاو بتكملا تاعامتجا >/ضحت -
 .اهلاسرإو تارودلاب ةقلعتملا رضاحملاو ريراقتلا دادعإ -
 .ءاضعألا روضح لجسو تاررقملاو رضاحملا ظفح -
 .تايحالصلاو ءاضمإلا ضيوفت تارارق دادعإ -
 ةيمسرلا ةديرجلا ي` ةيميظنتلا تارارقلا رشن -

 .ةيلحملا تاعامجلل
 فرط نم ةلئسألاو تاح>;قملاو تابلطلا يقلت -

 .اj–لع ةبوجألا Œœيijو ءاضعألا
 تائيهلا ىدل ن/بدتنملا سلجملا ءاضعأ طاشن عبتت -

 .ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو
 ،لصاوتلاو مالعإلاو ن/بختنملل ةيرادإلا نوؤشلا ةمهمب فلكملا
 :ھب طانيو

 .ن/بختنملل ةيلاملاو ةيرادإلا نوؤشلا >/بدت -
 .ن/بختنملا ةدئافل رمتسملا نيوكتلا -
 .ءاضعألاو سيئرلا ةطشنأ قيثوت -
 .ينو>;كلإلا عقوملا ىèع فارشإلا -
 .مالعإلا لئاسو عم لصاوتلا -
 .ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا مادختسا ىèع فارشإلا -
 .ةيتامولعملا ةمظنألا قيبطت ي` ةدعاسملا -

 ةينوناقلا نوؤشلاو ةيرشبلا دراوملا ةحلصم
 

 ةسداسلا ةداملا
 >/بدت ةمهم ةينوناقلا نوؤشلاو ةيرشبلا دراوملا ةحلصم ىßوتت
 لمع قيسنتو ،سلجملل ةينوناقلا نوؤشلاو ،ةيرشبلا دراوملا
 .بتاكملا

 ةعباسلا ةداملا
 :ىèع ةينوناقلا نوؤشلاو ةيرشبلا دراوملا ةحلصم لمشتو
 :ھب طانيو ،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا بتكم

 .ةينهملا ةءافكلا تاناحتماو تايرابملا ميظنت -
 ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا تاعامتجا عبتتو دادعإ -

 .ءاضعألا
 .F—ملا راسملابو فيظوتلاب ةقلعتملا تارارقلا دادعإ -
 .لمعلا دهاوشو صخر حنم -
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 .ن/فظوملا روضح >/بدت -
 ن/فظوملا ةدئافل نيوكتلا جمارب عبتتو دادعإ -
 ةينيوكتلا تاءافكلاو ن/بردتملا تافلم عبتت -
 ةديدجلا ماهملاب فيلكتلاو راشتنالا ةداعإ -
 ضارمألاو ةدالولا صخر عبتت -
 ن/فظوملل ةيعامتجالا لامعألا عبتت -

 :ھب طانيو ،تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا بتكم
 ةكارشلا تايقافتا ةسارد -
 سلجملا فرط نم ةم>Üملا دوقعلا ةسارد -
 دعاسملا عمو سلجملا ماحم عم ةقالعلا ميظنت -

 ةيبا>;لا تاعامجلل ينوناقلا
 ىدل ميلقإلا حلاصم ىèع سلجملا سيئر مساب عافدلا -

 مكاحملا
 ةيئاضقلا رضاحملا عبتت -
 ةيئاضقلا ماكحألا عيمجب سلجملا رابخإ -
 تاياكشلا >/بدت -
 تامولعملا ىèع لوصحلا >/بدت -

 تاكلتمملاو ةبساحملاو ةينا™/ملا ةحلصم
 

 ةنماثلا ةداملا
 >/بدت ةمهم تاكلتمملاو ةبساحملاو ةينا™/ملا ةحلصم ىßوتت
 .بتاكملا لمع قيسنتو ،سلجملا تاكلتممو ،ةيلاملا نوؤشلا

 
 ةعساتلا ةداملا

 :ىèع تاكلتمملاو ةبساحملاو ةينا™/ملا ةحلصم لمشتو
 :ھب طانيو ،ن/فظوملا روجأ ءادأو ةينا™/ملا بتكم

 ةينا™/ملا ليدعتو دادعإ -
 ةينا™/ملا رصحو عبتت -
 ن/فظوملا تاضيوعتو روجأ ءادأ -

 :ھب طانيو ،ةبساحملا بتكم
 تاداريإلاب ةقلعتملا ةيبساحملا تايلمعلا ذيفنت -
 >/يستلا تاقفنب ةقلعتملا ةيبساحملا تايلمعلا ذيفنت -
 ™/هجتلا تاقفنب ةقلعتملا ةيبساحملا تايلمعلا ذيفنت -

 :ھب طانيو ،داتعلاو تاكلتمملا بتكم
 تاكلتمملاب صاخلا لجسلا ن/يحتو كسم -
 تاكلتمملا ةيعضو ةيوست -
 ةيراقعلا تالماعملا ذيفنت -
 اياصولاو تابهلا لوبق -
 تاودألاو داوملا نوزخم >/بدت -
 تادعملا ةنايص -

 ةكارشلاو ةجم>Üلاو تاقفصلا ةحلصم
 

 ةرشاعلا ةداملا
 >/بدت ةمهم ةكارشلاو ةجم>Üلاو تاقفصلا ةحلصم ىßوتت
 ،ةكارشلاو نواعتلا تاقالع ةيمنتو ،جما>Üلا عبتتو ،تاقفصلا
 .بتاكملا لمع قيسنتو

 
 ةرشع ةيداحلا ةداملا

  :ىèع ةكارشلاو ةجم>Üلاو تاقفصلا ةحلصم لمشتو
 :ھب طانيو ،ةجم>Üلاو تاقفصلا بتكم

 تاقفصلل ي“قوتلا جمان>Üلا رشنو دادعإ -

 عيمجب مايقلاو ،اj”ع نالعإلاو تاقفصلا دادعإ -
 اهماربإ ةرطسمب ةقلعتملا تاءارجإلا

 ،ةحصلا ،ميلعتلا :تالاجم ي` تايجاحلا صيخشت -
 ةحصلا ظفحو ةياقولا ،ةضايرلا ،ةفاقثلا ،نكسلا

 :ةصاخ ،جما>Üلا مييقتو عبتت -
 ميلقإلا ةيمنت جمانرب -
 يuامتجالا ليهأتلاب ةصاخلا جما>Üلا -

 :ھب طانيو ،ةكارشلاو نواعتلا بتكم
 ةكارشلاو نواعتلا تاقالع ةيمنت -
 ةكارشلا تايقافتا عبتتو دادعإ -
 تاعامجلا تاعومجم لامعأ عبتت -
 يندملا عمتجملا عم ةقالعلا ميظنت -
 ضئارعلا يقلت -

 تايلآلاو تا™/هجتلاو ةيساسألا تاينبلا ةحلصم
 

 ةرشع ةيناثلا ةداملا
 عبتت تايلآلاو تا™/هجتلاو ةيساسألا تاينبلا ةحلصم ىßوتت
 ،لاجملا ليهأتبو تاءانبلاب ةقلعتملا عيراشملاو جما>Üلا ذيفنتو
 .بتاكملا لمع قيسنتو ،تايلآلا ةنايصو >/بدتو

 ةرشع ةثلاثلا ةداملا
 :ىèع تايلآلاو تا™/هجتلاو ةيساسألا تاينبلا ةحلصم لمشتو
 :ھب طانيو ،ةينقتلا تاساردلا بتكم

 :تالاجم ي` تاساردلا ةعجارمو دادعإلا -
 ةيورقلا كلاسملا ةنايصو ءانب -
 تا™/هجتلاو ةيتحتلا تاينبلا ليهأت -
 ةلزعلا كفو ةيلبجلا قطانملا ةيمنت -
 ءابرهكلاو برشلل حلاصلا ءاملا -
 ةئيبلا ىèع عيراشملا تا>/ثأت -

 ةساردلا روط ي` عيراشملا عبتتو قيسنتلا -
 تالمحتلا رتافد ىèع فارشإلا -

 :ھب طانيو ،لاغشألا بتكم
  ةينقتلا تاساردلا ةعجارمو دادعإ ي` ةمهاسملا -
  تالمحتلا رتافد دادعإ ي` ةمهاسملا -
 تا™/هجتلاو ةيتحتلا تاينبلا عيراشم ذيفنت عبتت -
 كلاسملاو قرطلا عيراشم ذيفنت عبتت -
 ةئيبلا ىèع عيراشملا تا>/ثأت عبتت -
 ةحصلا ظفحو رطاخملا نم ةياقولا تايلمع عبتت -

 :ھب طانيو ،تايلآلا >/بدتو ةنايصلا بتكم
 ةيرادإلا تايانبلا ةنايص -
 ةنتسبلاو ةفاظنلا لامعأ قيسنت -
 تارايسلا ة>/ظح >/بدت -
 رايغلا عطقو دوقولا >/بدت -
 تايلآلاو تابكرملا ةنايص -

 ةيماتخ تايضتقم
 ةرشع ةعبارلا ةداملا

 فرط نم ھيلع >/شأتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعي
 سيئرل قباسلا رارقلا كلذب خسنيو ،ميلقإلا لماع ديسلا
 .عوضوملا ي` سلجملا

  2019 رياني 28 ي` ،ةجنطب ررحو
  Fميلقإلا سلجملا سيئر ءاضمالا

  11/02/2019 خيراتب  ميلقإلا لماع ة>/شأت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اKLاسؤر و تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقملا و تارارقلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاعامجلا عم ةمS^ملا دوقعلاو تايقافتالا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  يcخادلا نواعتلا و ةكارشلا تايقافتا
 

   ةعامجل ةفاظنلا عاطقل ضوفملا RSبدتلا دقع نم جرختسم
 .ةليصأ-ةجنط ةلامعب ةيانزكا

 
 : نودقاعتملا
 :ضوفملا

  :صخش ي` ةلثمم )ةليصأ -ةجنط ةلامع( ةيانزكا ةعامج
 ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئر ø}Fيردإلا دمحأ : ديسلا
 ةلوادم  دعب دقعلا اذه عيقوتل ھتفصب لهؤملاو ةيانزكا
 ةدقعنملا 2017 ربوتكا رهشل ةيداعلا ةرودلا لالخ سلجملا
 ھل ةحونمملا تاصاصتخالا قفو 2017 ربوتكأ 05:خيراتب
 تاعامجلاب قلعتملا 113.14 :مقر Fميظنتلا نوناقلا ¿{|تقمب
 .07/06/2015:خيراتب رداصلا
 :ھل ضوفملا
 1460000.00:لامسأرب HINCOL GZENAYA sarl ةكرش 
  مهرد
 84157: مقر تحت  ةجنطب يراجتلا لجسلا ي` ةلجسملا
 :مقر تحت يuامتجالا نامضلل éFطولا قودنصلاب ةطرخنملاو

5582946  
  .ةكرشلا >/سم يتوتوسلا دمحم: ديسلاب ةلثمم
 ةيانزكا 169:مقر ةعقب ةيانزجا ةيعانصلا ةقطنملا: ناونعلا

 .ةجنط
 ةماع تايضتقم

 دقـعلا عوضوم
 ضوفملا >/بدتلا ،لبقي يذلاو ،ھل ضوفملا ىßإ ضوفملا دهعي
 هذه ي` "قفارملا" وأ "قفرملا" ¿مسملا يèي اميف ةفاظنلا قفرمل
  .ةيقافتالا
 : قفرملا اذه لمشي

 حرطملاب اهل ةلثامملاو ةيل™©ملا تايافنلا غيرفتو عمج •
 .يمومعلا

 لسغلا و قرطلل يßآ سنك و يودي سنك :ةفاظنلا •
 تايافن غيرفت ىßإ ةفاضإلاب ةيمومعلا تاحاسلاو عراوشلل يßآلا
 ي` ةددحملا ةينقتلا طورشلا بسح ةيانزكا ةعامجل فيظنتلا
 .يمومعلا حرطملاب اijاقحلمو ةيقافتالا هذه

 .فيظنتلا و عمجلا تامدخ نم اه>/غ و •
 ةمدخلا عوضوم

ÿjةصاخلا ةمدخلا عوضوم فد ÷jإ ةيقافتالا هذßعضو ى 
  :ةيلاتلا ةطشنألا لمشي ةفاظنلل جمدنم جمانرب ذيفنتو

 تايافنلا و اهل ةلثامملاو ةيل™©ملا تايافنلا غيرفتو عمج .1
 تاعدوتسملا نع ةجتانلا لابزألا و ةيشالتملا و ةمخضلا
 حرطملا ىßا اهعمج متي ÆFلا تايافنلا لقن اذك و ةيئاوشعلا
 .اهغيرفت و ةجنطل يمومعلا

 بناوج و ن/لجارلا تارممو قرطلا( تاقرطلا فيظنت .2
 ).... تاحاسلا و قرطلا

 لقنو ضوفملا لبق نم ةاشنملا ةيرضحلا تا™/هجتلاو
  .ةجنطل يمومعلا حرطملاب اهغيرفت و اهعمج متي ÆFلا اياقبلا

 .)مايأ 4/7(ة>/توب ةيسيئرلا عراوشلل يßآلا سنكلا .3
 عقاوملا و ةيسيئرلا عراوشلا ضعبل يßآلا لسغلا .4

 .)موي 1/15(ة>/توب ةيمومعلا تاحاسلاو

 لالخ )مايأ 7/7(ة>/توب ئطاوشلل يوديلا فيظنتلا .5
 ة>/توبو >Üنتش 15 ةياغ ىßا وينوي 01:نم ءادتبا فيصلا مسوم
 .ةنس لك نم يام 15 ةياغ ىßا ربوتكأ 01: نم ءادتبا )موي 1/15(
 تاقرطلا لكب 5 ىßا 1 نم تارقفلا عوضوم تامدخلا زجنت
 لالخ اهحتف متي ÆFلا وأ مومعلل ةحوتفملا ةصاخلا و ةيمومعلا
 ةصاخ و اj÷ ةدراولا طورشلل اقبط و ةيقافتالا نايرس ةدم
 ةيل™©ملا تايافنلا عمج ةمدخب ةقلعتملا ةينقتلا طورشلا
  .فيظنتلا ةمدخو
  :ھل ضوفملا ىèع بجي ،هالعأ ةروكذملا تامدخلا هذه قيقحتلو

 ةيرورضلا تادعملاو تايلآلاو تانحاشلا >/فوت •
  .اj÷ ةصاخلا رايغلا عطقو ةيفاكلاو

 ةروكذملا تادعملاو تايلآلاو تانحاشلا لالغتسا •
 .اهديدجت و اj€نايصو

 اهعضو و تايافنلا تالس و تايواحلا ،ةيعوألا >/فوت •
 .اj€نايص و اj”كامأب

 ةدوج نامضل ن/مدختسملا نم ي`اكلا ددعلا ليغشت •
 .ةمدخلا

 مهلمح ةرورض عم ن/مدختسملل رمتسملا نيوكتلا •
 .اj÷ ةصاخلا ةيدرفلا ةيامحلا تا™/هجت و لمعلا تالدبل

 ھنييحت ىèع لمعلا و تامدخلا فلتخمل جمانرب عضو •
 .كلدب ضوفملل ينآلا مالعالا عم >/يغت يأ ةلاح ي`

 لكشمل ةعجانلا لولحلا عضو و بيرجت ،ثحب •
 .عراوشلاب ةحورطملا تايافنلا

 .ةلماعلا ديلا ةطشنأ ةبقارم و ميظنت •
 وذ يßآلا لسغلا عم ديجلا يßآلا و يوديلا سنكلا •

 .عفترملا طغضلا
 30 ةياغ ىßا ليربأ حتاف نم ءادتبا باشعألا عالتقا •

 يuامجلا ماعلا كلملل ةئيهملا >/غ و ةئيهملا قطانملاب وينوي
 .ةيمومعلا قئادحلا و تاه™;نملا ءانثتساب

 .ةينبملا >/غ F{∆ارألا نم ةيكيتسالبلا سايكألا عمج •
 ةينقتلا تامولعملا و قئاثولا عيمج ميلست ىèع لمعلا •

 تابلطتمل اقبط لالغتسالاب ةصاخلا و ةيتابساحملا ،ةيلاملا،
 .ضوفملا

 ةمدخلا زاجنإل صصخملا رادملا ديدحت
 ن/بملاو ضوفملا ةعامجلا بارت عومجم ةمدخلا يطغت نأ بجي
  .(Annexe 1) ةيقافتالا نم 1:مقر قحلملا ي`
 نأ ،ةيرادإ وأ ةيداصتقا وأ ةينقت تارابتعال ضوفملل نكمي
  .هذوفنل عبات ءزج يأ فذحي وأ فيضي
 ھتعجارم نكمي ةيقافتالل قحلم عوضوم نوكتس تا>/يغتلا هذه
  .ةفوذحملا وأ ةفاضملا تامدخلل حضاو >/يغت ةلاح ي`

 سلجملا ةلوادم ىèع ھضرع دعب الا قحلملا قيبطت متي ال
  .ةيلخادلا ةرازو لبق نم ھيلع ةقداصملا و ضوفملل يuامجلا

 دقعلا عوضوم ي` >/يغت يأ قحلملا اذه نع جتني نأ نكمي ال
  .ةقفصلا اj÷ ترم ÆFلا ةسفانملا دعاوقو

 دقعلا ةدم
 .تاونس عبس )07(ي` دقعلا اذه ةدم ددحت
 ضوفملا >/بدتلاب قلعتملا 05-54: مقر نوناقلا تايضتقمل اقبطو
 نوكي امدنع الإ دقعلا ةدم ديدمت نكمي ال ھنإف ةماعلا قفارملل
 وأ ماعلا قفرملا ةمدخ ذيفنت نسح لجأ نم ،امزلم ھل ضوفملا
 >/غ لاغشأ زاجنإب ،ضوفملا نم بلطبو ي`ارغجلا ھقاطن عيسوت
 ةيداصتقالا ةيعضولا >/غت نأ اj‹أش نم ،يßوألا دقعلا ي` ةدراو
 ةيقبتملا ةدملا لالخ اj÷ مايقلا نكمي الو ضوفملا >/بدتلل ةماعلا
  .يèج لكشب نمثلا ي` طرفم عفر لباقم الإ دقعلا نم
 ي` هري>Üت بجيو ةدحاو ةرم الإ ديدمتلا اذه متي نأ نكمي ال
  .ضوفملا >/بدتلا دقعب قحلم دقع بجومب ضوفملا هدعي ريرقت

 



16 العـدد األربعون اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية 12 صفر 1441 )11 أكتوبر 2019(

 تايافنلا غيرفتو عمج ةمدخب ةصاخلا ةينقتلا طورشلا
 اهل ةلثامملاو ةيل°†ملا

 اهل ةلثامملاو ةيل™©ملا تايافنلا غيرفتو عمج ةمدخ ذيفنت
 نم مدقم ميمصت ي` ددحي  تايافنلا عمج رادم -1
 .ھل ضوفملا

 ةيل™©ملا تايافنلا عمج -2
 تايلا ةطساوب ةيل™©ملا تايافنلا غيرفتو عمج ةمدخ دفنت
 )ةبسانم تايلا(ھل ضوفملا
 تايلآ ةعومجم وأ ةيلآ ىèع رفوتي نأ ھل ضوفملا ىèع بجي
  .عمجلا ةمدخل ئراط يأ يدافتل ةيفاضإ
 مقرلا ،راعش وحملل لباق >/غ لكشب تايواحلا عيمج لمحت
 ھمسا ةفاضا ھل ضوفملا دارأ اذاو "CG/ك ج" مسا،يèسلستلا
  . هراعشو
 ،ةينوناقلا ميق>;لا تاحول ىèع ةوالع تايلالا عيمج لمحت
 ھمسا انمضتم ھل ضوفملا راعشو " ةيانزكا ةعامج" مسا
 .   رضخألا يفتاهلا مقرلاو
  .ةضوفملا ةطلسلا ةقداصمل عضخي تايلآلا نول
 ،رذحب ةيعوألا اولمحي نأ تايافنلا غيرفت لامع ىèع بجي 
 قودنص جراخ تايافنلل ءاقلإ وأ رابغلل ةراثإ لك اوبنجتي نأو
  .لابزألاب ةصاخلا ليما>Üلاو ةيعوألا ايلك اوغرفي نأو ،ةيلآلا
 نع ،ةيمومعلا قيرطلا ي` اj÷ ىقلي دق ÆFلا ةيل™©ملا لابزألا لك
 عم ةيلآلا قودنص ي` ىقلتو ةفرجملاب اهعمج متي ،أطخلا قيرط
  .اj‹اكم فيظنت
 يذلا ناكملا سفن ي` ةبولقم >/غ عضوت ،ةيعوألا غارفإ دعب
 جيجض نود تايلمعلا هذه متتو اهغيرفت لبق ھيف دجوت تناك
  .ةيعوألل فالتإ نودو
 ةيافن يأب اوفذقي نأ تايافنلا عمجب ن/فلكملا لامعلا ىèع عنمي

 .هايملا يراجم وأ >/ساوملا ي` ،ةيمومعلا قيرطلاب أطخ تطقس
 ةيشالتملاو ةمخضلا داوملا عمج

 ي` اهعمجب اهمجح الو اj‹زو حمسي ال ÆFلا ةمخضلا داوملا لك 
 ي` اهعضو نكمي ال ÆFلاو تايافنلا عمجل ةيداعلا تايلآلا
 بارت لكب ھل ضوفملا لبق نم اهعمج متي ةيداعلا ةيعوألا
  .ضرغلا اذهل اصيصخ ةدعم تايلآ ةطساوب ةعامجلا
  .اهعمج دعوم دنع ناكسلا لبق نم داوملا هذه مدقت
 عمجلا ةيلمع اj–ف متت قطانم ةدع ىßا ةعامجلا بارت مسقي
 . ) 7/7( ايموي
 نم تايافنلل ةيعامج تايواح عضو حا>;قا ھل ضوفملل نكمي
 تايواحلا ددع ما>;حا عم عمجلا ةيلمع ليهستو ن/سحت لجأ
  .éFقتلا ھضرعل اقبط اهديدجتو
 لسغو ةنايصب ةمظتنم ةفصب مايقلا ھل ضوفملا ىèع متحتيو
 .اj÷ ةطيحملا نكامألاو تايواحلا

 تافاسملاو ددâSلا –تيقوتلا
 ةلازإو عمجب ،يام حتاف موي ادع ام ايموي مايقلا بجي
 لخاد ةعوضوملا ءاوس ،اهل ةلثامملاو ةيل™©ملا تايافنلا
 قفتملا تيقوتلا بسح يمومعلا قيرطلاب ةعدوملا وأ تايواحلا
 ،ھل ضوفملا عم قافتاب ،ضوفملا عيطتسيو .ن/فرطلا ن/ب ھيلع
 >/غ فورظ ةاعارمل ةتقؤم ةفصب يداعلا تيقوتلا >/يغت
 فورظلا ي` لوحت ثودح دنع ةيئاj‹ ةفصب وأ ةيدايتعا
 لجأ نم وأ ناكسلا لك وأ ضعبل ةيقيوستلا وأ ةيشيعملا
 لمعلا ةدم ي` >/يغت لوصح دنع وأ ةماعلا ةفاظنلا ن/سحت
 تايافنلا عمجب ةصاخلا ةبرجتلا ىßإ رظنلاب وأ ةينوناقلا
  .ةيل™©ملا
 ةح>;قملا تاراسملل اقبطو تالوجلا لالخ عمجلا ةيلمع متت
 ءلم متي ثيحب تالمحتلا شانك ي` ةرطسملاو ضوفملا فرط نم
 نكمي ،تيقوتلا ما>;حا عم ةدايز نودبو امات ائلم ةنحاش لك
  .عمجلا ةيلمع ديش>;ل نيدقاعتملا قافتا مت اذإ تاراسملا >/يغت

 تاراسملاب صاخلا ميمصتلا ذيفنت قوعت لاغشأ ثداوح ةلاح ي`
 ةيفيك ديدحتو ،تانحاشلا >/سل لولحلا داجيإب ھل ضوفملا موقي
 .ھنيح ي` كلذب ضوفملا مالعا عم روكذملا قيرطلاب تايافنلا ةلازإ
 نود لوحي لطع اj÷اصأ وأ ثداحل تضرعت ةيواح وأ ةيلآ لك 
 ةعاس 24 لالخ اهضيوعت بجي عمجلا ةيلمع لالخ اهلامعتسا
  .ةرهاقلا ىوقلا ةلاح ي` الإ ىرخأ ةيلآب
 ةظفاحملا عم ناكملا سفن نم ايموي تالوجلا قالطنا ن/عتي 
 .عمجلا تيقاوم ي` >/يغت نود ةلوجلل ¿éبتملا راسملا ىèع
 15 ةياغ ىßا وينوي 01نم دتمي يذلا ،يفيصلا مسوملا لالخ
 عمج ن امض ھل ضوفملا ىèع ن/عتي ةنس لك نم >Üنتش
 ةيفاقثلا عقاوملا، ئطاوشلا، ةيحايسلا قطانملاب تايافنلا
 .عقاوملا هذj÷ ةموادم و ةيفاك تايناكما و قرفب ةيرثألاو

 تايافنلا غيرفت
 ةجنطل يمومعلا حرطملا ىßإ تايافنلاب ةءولمملا تايلآلا ھجوتت
 لبق نم ح>;قم ددحم راسم عابتاب لقنلا متيو ،اهغيرفتل
  .ةلحرلا ءانثأ فقوت نود ،ضوفملا ھيلع قفاويو ھل ضوفملا
 ةددحملا غارفإلا نكامأو تيقاوم عابتإ ھل ضوفملا ىèع بجوتي
 .حرطملا >/سم فرط نم ھل
 تايافنلاب ةلمحم ي‰و اj‹زو( ن/ترم ةنحاش لك نزو بجي
 ي` دجاوتملا ) Pont bascule ( نا™/ملا ىèع )ةغراف ي‰و اj‹زوو
 هدامتعا بجي يذلا نزولا ديدحت دصق كلذو حرطملا لخدم
 ةنحاشلا نزو ةيناكمإ مدع ةلاح ي` و ،ةيلاملا ةفلكلا ريدقتل
 تانزولا لدعم >Üتعي ھل ضوفملا ةدارإ نع جراخ ببسل كلذو
  .دمتعملا يمويلا نزولا وه ةقباسلا اموي ) ةرشع ةسمخ(15ل
 ىßإ تايافنلا لقن دنع بسانم ءاطغب ةحوتفملا تايلآلا ىطغت
  .يمومعلا حرطملا
 غيرفت ناكم ىßإ اهعمج مت ÆFلا تايافنلا لقن رمألا بلطت اذإ 
 ضوفملا ةدارإ نع جراخ ببسل كلذو ،ھيلع قفتملا ناكملا >/غ
 وأ ديدمت ھنع بت>;ي دق امم ،ضوفملا نم بلط ىèع ًء انب وأ ھل
 اذه >/ثأت ثحب متي ،تايلآلا لبق نم عبتملا راسملا صيلقت
  .ھل ضوفملاو ضوفملا لبق نم >/يغتلا

 ةفاظنلا قفرم لالغتساب ةصاخلا ةينقتلا طورشلا
 ةفاظنلا لاغشأ فصو

 ،قرطلل ةماع ةفاظن نامض ي` ھل ضوفملاب طونملا لمعلا لثمتي
 نامضو ،ضوفملا رادملا لخاد ةيمومعلا ئطاوشلا و تاءاضفلا
 .ضوفملا با>;لا عومجمب ةفاظنلا نم ةديج ةلاح ىèع ظافحلا
 ةفاظنلا تايلمع لكب ھل ضوفملا فلكتي ،ضرغلا اذهلو
 ةلاح نمضت نأ اj‹أش نم ةبسانم تايلآ لامعتساب ،سنكلاو
  .هالعأ ةروكذملا تالاجملاب >/هطتلاو ةفاظنلا نم ةديج

 ةفاظنلا تامدخ زاجنإ طورش
 ةفاظنلا ميمصت بسح ةفاظنلاب ةقلعتملا تامدخلا ذفنت
 . تالمحتلا شانك ي` ھيلع قفتملا
 ئÁافم لكشب تايافنلل ةيئاوشع تامكارت وأ خاسوأ روهظ نإ
 نأ نكمي ال ÆFلاو ھل ضوفملل ةددحملا لمعلا تاقوأ جراخو
 نم اj€جلاعم متت ،ھبجاوب ھل ضوفملا مايق مدع ىßإ اÿjزعن
 ةيلاوملا تاعاسلا ي` وأ ةنياعملل يßاوملا مويلا ھل ضوفملا لبق
 .ضوفملا ةرورض تضتقا ادا ةنياعملل

 ةمظتنملا ةفاظنلا تامدخ
  :يèي امب مايقلا ھل ضوفملا ىèع بجي
 تاونقلاو قيرطلا بناوجو ةفصرألل يوديلا سنكلا -
  .ضوفملا لبق نم ھيلع قداصم ططخم بسح ةيحطسلا
 نكمي ÆFلا نكامألا عيمج و عراوشلا ، قرطلل يßآلا سنكلا-
 )اموي 4/7 (ة>/توب ايلآ اهسنك
 . éFقتلا ھضرعب ھل ضوفملا ميمصت بسح
 بسح ةيمومعلا تاحاسلا و تاقرطلا لسغ :يßآلا لسغلا-
 ىدعتي الأ طرشب  ضوفملا لبق نم ھيلع قداصم جمانرب
 .ةنسلا ي` ةرم 24 تايلمعلا هذهل يßامجالا ددعلا
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 لئاسولا عيمج >/فوت ھل ضوفملا ىèع بجوتي :ئطاوشلا ةفاظن -
 يفيصلا مسوملا لالخ ئطاوشلا ةفاظن نامضل ةيلآلاو ةيرشبلا
 .موي 1/15 ة>/توب ةنسلا مايأ يÈاب و موي 7/7 ة>/توب
 ىرخألا ةيعوألا لكو قاروألاب ةصاخلا تالمهملا لالس غارفإ -
 لقنو اهفيظنت اذكو ةفصرألاب مومعلا ةراشإ نهر ةعوضوملا
  .يمومعلا حرطملا ىßإ اهلخاد ةدوجوملا تايافنلا
  .فيرخلا لصف ي` ةصاخو ،ةطقاستملا راجشألا قاروأ عمج -
 عيمج نم ةبسانم ةيلآ ةطساوب تاناويحلا تالضف ةلازإ -
  .تاقرطلا
 متتو .حرطملاب اهغيرفتو سنكلا ةيلمع نع ةجتانلا داوملا لقن -
 نم ءاj€نالا دنع ÍFتنت ثيحب ايجيردت هذه لقنلا ةيلمع
  .قيرطلا فيظنت
 تارايزلا وأ ةيضايرلا وأ ةينفلا وأ ةيفاقثلا تارهاظتلا ءانثأ-
 ناك ايأ -ى¡ضألا ديع و ناضمر رهش تابسانم وأ ةيمسرلا
 فظني نأ ھل ضوفملا ىèع ن/عتي -اj€ماقإ ةعاس وأ خيرات
 موقي ،ةرهاظتلا ءاj€نا درجمب و ،ةرهاظتلا ةماقإ ناكم اقبسم
  .ناكملا ن/عب ةدوجوملا تايافنلا فلتخم عمج و سنكب
 ضراعم وأ قاوسأك ةلغتسملا تاحاسلاو نكامألا ةفاظن -
 نع رداص فلاخم رمأ لاح ي` الإ ،ةعابلا فارصنا درجمبو
  .ةروكذملا نكامألا سنك ةيلمعلا هذه لمشتو ،ضوفملا
  .شاروألا ةاذاحمب قيرطلا بناوج فيظنت -
 >/بدتلا طيحم لخاد ضوفملا ھبلطي ناكم يأ فيظنت -
 .ضوفملا

  ءاتشلا لصف لالخ .1
 عراوش عومجم ةفاظنب موقي نأ ھل ضوفملا ىèع بجي
 عيمج نم >/ساوملا ةفاحو اijابنجو قرطلا ةفاظنو ،ةعامجلا
 كلذو اه>/غو لامرلاو ةبرتألاو ةطقاستملا قاروألاو تايافنلا
 .>/هطتلا ةكبش ىßإ راطمألا هايم عم اهفارجنا يدافتل

 ةلجعتسملا لاغشألا
 اعباط ø}Fتكت ÆFلا ةفاظنلا تايلمع لكب ھل ضوفملا فلكتي
 لخدتلا ھنم بلطي يذلا تقولاو خيراتلا ناك ايأ ،ايلاجعتسا
 اذا ةرشابم لاغشألا هذه ذيفنت متيو ، ضوفملا فرط نم ھيف
  . تاكلتمملا وأ صاخشألل  اديدij لكشي رمالا ناك

 لاغشألا زاجنإب قلعتت ةفلتخم تايضتقم
 صوصخب ةياكش يأب مدقتي نأ ھل ضوفملل نكمي ال
 زاجنإب ةفلكملا تاسسؤملا ضعب ھل اÏjبست دق ÆFلا تاقياضملا
 عرذتلا ھنكمي الو ھتاشرول ةرواجملا تاحاسملا ي` ىرخأ لاغشأ
÷jھتاما™;لا نم صلمتلل تاقياضملا هذ.  
 تآشنملا ةيامحل ةيرورضلا تاطايتحالا لك ھل ضوفملا ذخأي
  ،ھلمعب مايقلا ءانثأ ىèعو ةدوجوملا
 رئاسخلا لك صاخلا ھباسح ىèعو اروف حلصي نأ ھيلع بجيو
 ةيئابرهكلا كالسألاو قرطلاو تاونقلاب اهقحلي دق ÆFلا
  ......اهذفاون جاجزو تارامعلا تاهجاوو

 ةفاظنلا تايافن يمر
 تايافنلا غيرفت و عمج ىèع لمعلا ھل ضوفملا ىèع بجوتي
 .ةجنطل يمومعلا حرطملاب ةفاظنلا تايلمع نع ةجتانلا

 اهديعاومو ةفاظنلا تايلمع ةRSتو
 ةفاظنلا تايلمع ةRSتو

 -تالمحتلا >;فدب ةددحملا ة>/تولا بسح- ھل ضوفملا موقي
  .دقعلا ي` اj–لع صوصنملا لاغشألا زاجنإب
 تايناكمإلا و ةفاظنلا تايلمع ة>/تو تالمحتلا شانك ي` ددحت
  .ةمدخلا ن/سحتل تادعملاو لامعلا ثيح نم ةرخسملا

 ةفاظنلا تايلمعل ß¶مزلا لودجلا
 :ةفاظنلا .1

 زاجنإل اينمز الودج ضوفملا ىèع ح>;قيو ھل ضوفملا دعي
 . تالمحتلا >;فد ي` اj–لع صوصنملا تامدخلا

 نمضتي يذلا ن/مدختسملل يمويلا نمزلا لامعتسا نإ
  ة>/تو لمعلا قطانمو تانييعتلا
 ن/ب ك>;شم قافتاب هديدحت متي تانحاشلا رورم راسمو
  .ھل ضوفملاو ضوفملا
 تايافنلا عمج ديعاوم ةاعارم عم ةفاظنلا ةيلمع زاجنإ متيو
 .ةيل™©ملا

 :قاوسألا ةفاظن .2
 لابزألا لك نم قاوسألاك ةلغتسملا نكامألا ةفاظن متت 
 فارصنا درجمب اهسنك متيو ،اه>/غو سايكألاو قيدانصلاو
 ضوفملل رخآ يأر دوجو ةلاح ي` الا ن/لوجتملاو نيراقلا ةعابلا
 قاوسألا فيظنت تايافن غيرفتو عمجب ھل ضوفملا موقيو .
 هذه سنك عم ةيل™©ملا تايافنلا عمجب ھمايق ةقيرط سفنب
  .ةيلمعلا هذه دعب ةيافن يأ ك>;ي ال ثيحب اديج نكامألا

 اذإ ضيوعت بلط وأ ضا>;عا وأ ةياكش يأ ھل ضوفملا عفري ال
 مايأ لالخ وأ اj‹اكم >/يغت ةلاح ي` وأ تعسوتو قاوسألا ت>Ìك
 .رخآ ببس يأل وأ ةيلحم تارهاظت وأ تابسانملاو دايعألا
 )تايلآلا( ةبسانملا لئاسولا لامعتسا ھل ضوفملا ىèع ن/عتي
 .>/بكلا جاورلا تاذ قاوسألا ةفاظن نمضيل

 تانيشدت و ةينيدلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلا تارهاظتلا .3
 .اه>/غو
 هذه ةدم ةليط نكامألا هذه ةفاظن نامضب ھل ضوفملا فلكتي
 .تارهاظتلا

 :ةجم>Üملا >/غ ةفاظنلا تايلمع .4
 ،لخدتلا تابلط لكل بيجتسي نأ ھل ضوفملا ىèع بجي 
 لخاد كلذو ضوفملا  فرط نم ھل ھجوت ÆFلا ،ةفاظنلا دصق
 . )2( ناتعاس هاصقأ لجأ

 :ةعونتملا ةفاظنلا لاغشأ .5
 ةفاظنلا تايلمع عيمج زجني نأ ھل ضوفملا ىèع ن/عتي 
 ھنم اÏjلطي ÆFلاو ةيحصلا ةمالسلاب طبترت بابسأب ةقلعتملا
 .ضوفملا
 فرط نم مدقت ةروتاف عوضوم ةمدقملا تامدخلا هذه نوكت
 .ضوفملا ىßا ھل ضوفملا

 ةفاظنلا نع ةبتâSملا داوملا غيرفت
 نع ةجتانلا داوملا عمجب موقي نأ ھل ضوفملا ىèع بجي 
 متيو ،ةجنطب يمومعلا حرطملا ىßإ اهلقني نأو سنكلا تايلمع
 نم ءاj€نالا دعوم سفن ي` متي ثيحب ايجيردت عمجلا اذه
 بجي امك ،داوملا هذه ھيف دجوت ÆFلا عراشلا وأ قيرطلا ةفاظن
 مويلا ءاضقنا لبق سنكلا ةيلمع نع ةبت>;ملا لابزألا لك لقن
  .يمومعلا حرطملا ىßإ
 ةيل°†ملا تايافنلا عمج ةمدخ نRب ةكâSشملا ةينقتلا طورشلا

 ةيمومعلا قرطلا ةفاظنو
 ةفاظنلاب ةصاخلا ةيمالعإلا ةلمحلا

 .ةفاظنلا قفرم ةمدخ ةيادب عم ةفاظنلل ةيمالعإ ةلمح مظنت
 ةيمالعإلا ةلمحلا هذه رئاوص عيمج ھل ضوفملا لمحتيو
 لقألا ىèع ن/تيمالعإ ن/تلمح ميظنت عقوتي كلذ نع الضفو
  .ةنس لك
 ضوفملا رايتخا نم تالمحلا هذه ي` ةلوانتملا عيضاوملا نوكت 
 ةيناكمإ عم اهليومتو اهميظنتب ھل ضوفملا فلكتي ن/ح ي`
 تاقصلم( ةيراهشإ بابسأل ضوفملا تادعمو تايلآ لالغتسا
  .)....خلإ تاتفالو

 ةيل°†ملا تايافنلل ةيئاوشعلا تاعدوتسملا ىcع ءاضقلا
 لوانتم ي` نوكت ÆFلا نكامألا ةيئاوشعلا تاعدوتسملاب دصقي 
 ةيل™©ملا تايافنلا ةمئالم >/غ ةفصبو ايموي اj–ف حرطتو ةنكاسلا
  .ةيشالتملاو ةمخضلا تايافنلاو
 نع ةجتانلا ءادوسلا طقنلا لك ةلازإب ھل ضوفملا دهعتي
 تايناكمإلا لك >/فوتب كلذو ةدجاوتملا ةيئاوشعلا تاعدوتسملا
 . ةمدخلا هذه ذيفنتل ةيرشبلاو ةيداملا
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 هذه ي` اj”م صلختملا تايافنلا ةيمك نأ ةراشإلا ردجتو 
  .اj–لع دقاعتملا تايافنلا ةيمك نمض لخدت ال ةمدخلا
 تانحاشلا( ةمزاللا تايناكمإلا لك عضوب ھل ضوفملا دهعتي
 ءادوسلا طقنلا ىèع ايئاj‹ ءاضقلل )ن/مدختسملاو تاعفارلاو
  .ةيئاوشعلا تاعدوتسملاو

 ئطاوشلاب ةمدخلا
 و وينوي 01 ن/ب ام - ةيفيصلا ة>;فلا لالخ ھل ضوفملا دهعتي

 ة>/توب ئطاوشلاب ايموي لابزألا عمجو فيظنت نامضب->Üنتش 15
 عضو ھيلع متحتي امك لطعلا مايأو دحألا مايأ اj–ف امب ،ىوقأ

 اذكو ،ن/فاطصملا ةراشإ نهر ي`اك ددعب تالمهملا لالسو تايواح
 ھضرع بسح(ةمزاللا ةيرشبلا و ةيداملا تايناكمإلا لك >/فوت
  .هالعأ ةروكذملا تامدخلا ذيفنتل )éFقتلا
 ىèع بجي ،ادايترا >Ìكألا ةعامجلل ةعباتلا ئطاوشلل ةبسنلاب
 اذا مويلا ي` ةرم نم >Ìكأ اj÷ ةمدخلا >/فوت نامض ھل ضوفملا
 .كلذ رمألا بلطت

 ةيقافتالا نمض جردنت ال ةفاظنلاب ةصاخ ةفلتخم لاغشأ
 بابسألو ضوفملا نم بلط ىèع ءانب ھل ضوفملا ىèع ن/عتي
 عمجلا تايلمعب موقي نأ ةيحصلا ةمالسلاب ةطبترم
  .ھنم بلطت دق ÆFلا لابزألا غارفإو فيظنتلاو

 .ضوفملا فرط نم ةمدخلا RSيغت
 عمجلا ÆFمدخ >/يغت ررقي نأ – تقو يأ ي` – ضوفملل نكمي
  .ةفاظنلاو
 عيمجب ةفاظنلاو عمجلا تايلمعب موقي نأ ھل ضوفملا ىèع ن/عتي
 ÆFلا تاحاسلاو ن/لجارلل ةصصخملا قطانملاو ةديدجلا قرطلا
  .دقعلا ةدم لالخ اهلامعتسا >/يغت وأ اÓjادحإ مت
 يدؤتال ھل ضوفملل ي“يبطلا روطتلا نع ةبت>;ملا تا>/يغتلا نا
 .ھل ضوفملل قحتسملا رجألا >/يغت ىßا
 وأ ةمدخلا اهلمشت ÆFلا ةقطنملا دودح ي` >/يغت عوقو ةلاح ي`
 مدقي ليوحتلل زكارم ثادحإ وأ ةمدخلا ةيعون ي` >/يغت
 اهزاجنإ بجاولا لاغشألا نمثل الصفم افشك ھل ضوفملا
 .ضوفملا ةقفاوم دعب الإ ةيفاضإلا لاغشألا ي` عرشيالو

 RSهطتلا تا°Rهجت يq تايافنلا غيرفتو يمر عنم
 يأ يمر ھل ضوفملا يمدختسمو لامع ىèع ايلك اعنم عنمي
Ô}Fراطمألا هايم فرصل ةصصخملا تاونقلاو >/ساوملا ي` ء 
 ÆFلا تاقرطلل ةرواجملا ةصاخلا وأ ةيمومعلا F{∆ارألا اذكو
 .ةفاظنلا ةيلمع اهلمشت
 رارمتساب قيرطلا تابنجو ةيحطسلا يراجملا فظنت نأ بجي
 ةصاخو اه>/غو ةبرتألاو راجشألا قاروأو قاروألاو داوملا لك نم
 .ةرطمملا مايألا ي`
 ىèع >Üجم ھنإف ،طرشلا اذهل ھل ضوفملا ما>;حا مدع ةلاح ي`
 ةلئاط تحت اه>/غو تاونقلاو >/ساوملا ةفاظنب ھسفنب مايقلا

 مايقلل ضوفملل ةصتخملا ةينقتلا حلاصملا وأ ةصصختم ةكرش
 .هدحو ھل ضوفملا باسح ىèع ةيرورضلا >/هطتلا تايلمعب
 نع ةجتانلا داوملا لقن ةيلمعب موقي نأ ھل ضوفملا ىèع عنمي
 نم عون يأ قوف ىرخأ ىßإ ةيلآ نم تايافنلا فلتخم وأ سنكلا
 ضوفملا نم ةقبسم ةقفاومب الإ ضوفملا با>;لا لخاد تاقرطلا
 متي نأو ةئيبلل ررض يأ ةروكذملا ةيلمعلا ي` نوكي الأ ةطيرشو
 ةلئاط تحت قيرطلا ىèع أطخ عقت ÆFلا لابزألا لك عمج اروف
 ىßإ ةيلآ نم لقن ةيلمع يأب مايقلا نم ايئاj‹ ھل ضوفملا عنم
 .ىرخأ

 ) اL¨بقارمو لاغشألا عبتت ( ھتايلوؤسمو ضوفملا تاما°âلا
 تاياكشلا لجس

 تابلط لك éFمزلا بيت>;لا بسحو موي لك ھل ضوفملا نودي 
 ضوفملا فرط نم ءاوس اj÷ لصوت ÆFلا تاياكشلا وأ لخدتلا
  .صاوخلا فرط نم وأ

 هردصمو بلطلاب لصوتلا ةعاسو خيرات لجسلا اذه ي` نودي 
 ھنومضمو بلطلا بحاص مسا نايب عم )خلإ ،ةلاسر ،فتاه(
 .ھببسو
 ةياكشلا وأ بلطلا ھيلإ لآ ام نايبل تاناخلا ىدحإ صصختو 
 .ضوفملا ةراشإ نهر لجسلا اذه عضويو
   ةعامجل ةفاظنلا عاطقل ضوفملا >/بدتلا دقع نم جرختسم(
 )ةليصأ-ةجنط ةلامعب ةيانزكا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاعامجلا RSيستو ميظنت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اZLاصاصتخا ديدحتو ةعامجلا ةرادإ ميظنت
 

 17 خيراتب 29 ددع ةرجنال يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ديدحتو ةرجنا ةعامج ةرادا ميظنتب قلعتي 2016 ربوتكا

 اZLاصاصتخا
 
 يـعامجـلا سلجمـلا سـيـئر
 مقر Fميظنتلا نوناقلا نم 92 ةداملا تايضتقمل اقيبطت

 ؛تاعامجلاب قلعتملا 113.14
 28 خيراتب 43 ددع ةيلخادلا ريزو ديسلا روشنم ىèع ءانب
 ؛تاعامجلا تارادإ ميظنت لوح 2016 زويلوي
 03 خيراتب 2068 ددع ةيميلقإلا ةطلسلا باتك ىèع ءانب
 ؛تاعامجلا تارادإ ميظنت لوح 2016 سطسغأ
 ةرادإ ميظنت نأشب ةرجنأل يuامجلا سلجملا تالوادم ىèع ءانب
 ةيداعلا ھترود راطإ ي` اijاصاصتخا ديدحت و ةعامجلا
 .2016 ربوتكأ 17 خيراتب ةدقعنملا ربوتكأ رهشل )ىßوألا ةسلجلا(
 :يـلـي اـم ررـق

 :لوألا لصفلا
 ةصاخلا ةباتكلا ىèع ةوالع ،ةرجنأل ةيعامجلا ةرادإلا نمضتت
 ،سلجملا سيئرل ن/عباتلا ةماعلا تاقالعلا و لصاوتلا بتكمو
 .حلاصملل ةيريدم ىèع

 يناثلا لصفلا
 نم لكشتت ي‰و ،حلاصملا ريدم حلاصملا ةيريدم ىèع فرشي
 :ةيلاتلا لكايهلا
 .تاكلتمملا و لاغشألا و ةئيبلا و >/معتلا مسق -
 ةيفاقثلا و ةيعامتجالا و ةيداصتقالا نوؤشلا مسق -
 .ةيضايرلاو
 .ةينوناقلا و ةيلاملا و ةيرادإلا نوؤشلا مسق -

 ثلاثلا لصفلا
 :ةيلاتلا ماهملاب مايقلا حلاصملا ريدمل دهعي
 لك ىوحفب ھغالبإ و ھتيحالص ةسرامم ي` سيئرلا ةدعاسم
 .ةدح ىèع فلم
 ةعامجلا ةرادإ ىèع ،ھتبقارم و ھتيلوؤسم تحت فارشإلا
 .ه>/س نسح ىèع رهسلا و يرادإلا لمعلا قيسنتو

 ةعباتلا حلاصملا و ماسقألا فلتخم ن/ب قيسنتلا -
 .ةعامجلل

 حلاصملا و ماسقألا نع ةرداصلا تالسارملا صحف -
 ةسائرلا فرط نم اهعيقوت لبق اj–لع >/شأتلا و ةيعامجلا
 .اهرادصإو
 ةعامجلا ىèع ةدراولا تالسارملا لآم عبتت و طبض -
 .ةصتخملا حلاصملا فرط نم اj–ف ثبلا ىèع رهسلاو
 .سلجملا تارود لامعأ لوادج دادعإ ىèع فارشإلا -
 طقنلاب ةقلعتملا قئاثولا فلتخم œت ىèع رهسلا -
 .لامعألا لودجب ةجردملا

 .ةيعامجلا ماسقألا ةطشنأل يونسلا ريرقتلا دادعإ -
 :ةيلاتلا بتاكملا ھماهم ءادأ ي` حلاصملا ريدم دعاسي و
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 طبضلا بتكم -
 عيمج ىèع حلاصملا ريدم عالطا و ،تالسارملا و دي>Üلا >/بدت
 .اj€لاحإ لبق تالسارملا
 تاداشرإلا و لابقتسالا -
 تاميلعت و تاj–جوت عبتت و ،مهداشرإ و ن/قفترملا لابقتسا
 .حلاصملا ريدم
 يèخادلا قيقدتلا بتكم -
 .حلاصملا و ماسقألل يèخادلا قيقدتلا
 ليعفت و صاحتفالا و ةبقارملاب ةفلكملا تائيهلا ريراقت عبتت
 .اj”ع ةرداصلا تايصوتلا

 عبارلا لصفلا
 ىèع تاكلتمملا و لاغشألا و ةئيبلا و >/معتلا مسق لمتشي
 ةصاخلا اهماهمب اj”م لك لقتست ÆFلا ،حلاصم )3( ةثالث
 :يßاتلا وحنلا ىèع كلذو

I.ةئيبلا نوؤش و لاجملا >/بدت و طيطختلا ةحلصم 
 لمع جمانرب و ةعامجلا ةيفارغونوم ن/يحت و دادعإ -
 .ةعامجلا
 .ءانبلا عبتت و ةبقارم و ءانبلا صخر -
 .اهل ةبحاصملا تاءارجإلا و تافلاخملا -
 .ميماصتلا -
 .ةفيفطلا لاغشألا صخر -
 ءابرهكلاب طبرلا دهاوش و  راقعلاب ةقلعتملا دهاوشلا -
 .برشلل حلاصلا ءاملاو
 .ةئيبلا و ةفاظنلا عاطق عبتت -

II.تايلآلا و تاكلتمملا ةحلصم 
 لجسلا ن/يحت و كسم و تاكلتمملا تافلم طبض -
 .تاكلتمملاب صاخلا
 .اياصولا و تابهلا >/بدت و ،تارايسلا ة>/ظح >/بدت -
 .رايغلا و دوقولا عاطق >/بدت -
 .داتعلا >/بدت و ،تايلآلا و تابكرملا ةنايص -

III.ةينقتلا تاساردلا و ةنايصلا و لاغشألا ةحلصم 
 ÆFلا عيراشملل ةينقتلا تاساردلا ةعجارم و دادعإ -
 .ةعامجلا صاصتخا لاجم ي` لخدت
 .عيراشملا عبتت و قيسنتلا -
 .تالمحتلا رتافد ىèع فارشإلا -
 تا™/هجتلا و ةيتحتلا تاينبلا عيراشم ذيفنت عبتت -
 ةلص اهل ÆFلا عيراشملا و كلاسملا و قرطلا عيراشمو
 .ةعامجلا تاصاصتخاب

 سماخلا لصفلا
 ةيفاقثلا و ةيعامتجالا و ةيداصتقالا نوؤشلا مسق لكشتي
 اهماهم اj”م لك سرامت و ،حلاصم )3( ةثالث نم ةيضايرلاو
 :يßاتلا وحنلا ىèع ةصاخلا

I.ةحصلا ظفح ةحلصم 
 .مومعلل ةضورعملا ةيئاذغلا داوملا ةبقارم -
 تاءاضفلا و تاسسؤملا و تالحملا عيمج ةبقارم -
 نكامألا اذك و مومعلا اهلمعتسي ÆFلا و ةعامجلاب ةدجاوتملا
 .تابلحملا و معاطملاك ةيئاذغلا داوملا كالj€سال ةصصخملا
 >/هطتلل تالمحب مايقلا و بورشلا ءاملا ةبقارم -
 بالكلا و رعسلا ءاد ةبراحم و ةراضلا تارشحلا ةبراحمك
 .ةلاضلا
 .ةافولا تالاح ةنياعم و ةبقارم -
 ةياقولا نامض ىßإ ةيمارلا >/بادتلا عيمج ذاختا و -
 .ةيحصلا

II.ةيضايرلا و ةيفاقثلا و ةيعامتجالا نوؤشلا ةحلصم 
 .صرفلا ؤفاكت و ةاواسملا ةنجل ىèع فارشإلا -
 .تاينواعتلا و تايعمجلا عم ةقالعلا ميظنت -

 تانطاوملاو ن/نطاوملا لبق نم ةمدقملا ضئارعلا يقلت -
 .تايعمجلاو
 ةردابملا >/بدتب ةصاخلا ةماكحلا ةزهجأ ن/ب قيسنتلا -
 ةنجللا ،يuامجلا طيشنتلا قيرف( ةيرشبلا ةيمنتلل ةيلحملا
 ةيمنتلل ةيميلقإلا ةنجللا ،ةيرشبلا ةيمنتلل ةيلحملا
 .)ةيرشبلا
 ةعباتلا ةيفاقثلا و ةيضايرلا قفارملا >/يست و >/بدت -
 .ةعامجلل

III.ةيداصتقالا نوؤشلا ةحلصم 
 داصتقالا ةيمنت ىßإ فدÆF ijلا تاردابملاب مايقلا -
 .لغشلا شاعنإ و يèحملا
 .ةعامجلا لمع جمانرب دادعإ ي` ةمهاسملا -
 .ةيعامجلا قفارملا >/بدت عبتت -
 ،ةيعامجلا قفارملا >/بدت قرطب ةقلعتملا دوقعلا -
 .ةلوقنملا و ةك>;شملا تاصاصتخالاب ةقلعتملا دوقعلاو

 سداسلا لصفلا
 نم ةينوناقلا و ةيلاملا و ةيرادإلا نوؤشلا مسق فلأتي

 كلذ و ،ةنيعم ماهمب اj”م لك فلكت و حلاصم )5( ةسمخ
 :يßاتلا لكشلا ىèع

I.ةيرشبلا دراوملا ةحلصم 
 .ةينهملا ةءافكلا تاناحتما و تايرابم ميظنت -
 ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا تاعامتجا عبتت و دادعإ -
 .ءاضعألا
 ةايحلا عبتت و فيظوتلاب ةقلعتملا تارارقلا دادعإ -
 .فظوملل ةيلاملا و ةيرادإلا
 ةدالولا صخر عبتت و ،لمعلا دهاوش و صخر حنم -
 .ضارمألاو
 .ن/فظوملا روضح >/بدت -
 عبتت و ،ن/فظوملا ةدئافل نيوكتلا جمارب عبتت و دادعإ -
 .ةينيوكتلا تاءافكلا و ن/بردتملا تافلم
 ةيعامتجا و ةيفاقث تايقتلم دادعإ ي` ةكراشملا -
 .ن/فظوملا ةدئافل
 .ةديدجلا ماهملاب فيلكتلا و راشتنالا ةداعإ -
 .ةيعامتجالا لامعألا تايعمج لمع عبتت -

II.ةيلاملا دراوملا ةحلصم 
 .قودنصلا تايلمع >/بدت -
 .قوقحلا ملس -
 لجس- ،قودنصلا لجس -:تايلمعل تالجس كسم -
 .Fميلقإلا نزاخلا و ليخادملا عيسش ن/ب تايلمعلا
 ضبقت ÆFلا موسرلا عيمجل ن/عضاخلل لوادج عضو -
 .ةعامجلا ةدئافل
 .موسرلا ةيفصت -
 .ةيلاملا تاعزانملا -

III.ع ةقداصملا و ةيندملا ةلاحلا ةحلصمèقئاثولا ى 
 تادالولا ماكحأ حيراصت يقلت و ةيرادإلا تالسارملا -
 .تايفولاو
 .ةيرادإلا دهاوشلا ريرحت -
 .ةيلئاعلا تافلملا حتف -
 لصألا لجسلاب اهليجست و تادالولاب حيراصتلا يقلت -
 .ةيدرولا تاقاطبلا ألم و >/ظنلا لجسلابو
 لصألا لجسلاب اهليجست و تايفولاب حيراصتلا يقلت -
 .ءاضيبلا تاقاطبلا ألم و >/ظنلا لجسلابو
 داهشإلا و تاءاضمإلا ىèع ةقداصملا تالجس كسم -
 .اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطم ىèع
 جاوزلا تانايب ن/مضت و تايفولا مالعإ ليجست -
 .تادالولا موسر ررط ي` قالطلاو
 .ةينيتاللا فرحألاب ءامسألا ةباتك لاخدإ -
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IV.تاقفصلا و ةبساحملا و ةينا™/ملا ةحلصم 
 .ةينا™/ملا رصح و عبتت ،ليدعت ،دادعإ -
 ،تاداريإلاب ةقلعتملا ةيبساحملا تايلمعلا ذيفنت -
 .™/هجتلا تاقفنب و ،>/يستلا تاقفنب
 نالعإ و دادعإ و تاقفصلل ي“قوتلا جمان>Üلا دادعإ -
 .تاقفصلا

V.سلجملا نوؤش و ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم 
 .ناجللا و سلجملا تاعامتجا >/ضحت -
 .اهلاسرإو تارودلاب ةقلعتملا رضاحملا و ريراقتلا دادعإ -
 .ءاضعألا روضح لجس و تاررقملا و رضاحملا ظفح -
 .تايحالصلا و ءاضمإلا ضيوفت تارارق دادعإ -
 فرط نم ةلئسألا و تاح>;قملا و تابلطلا يقلت -
 .اj–لع ةبوجألا œت و ءاضعألا
 فرط نم ةم>Üملا دوقعلا و ةكارشلا تايقافتا ةسارد -
 .سلجملا
 .ةيئاضقلا تاعزانملا عبتت -

 عباسلا لصفلا
 حلاصملا ريدم ىßإ ھيلع >/شأتـلا دعب رارقلا اذه ذيفنتب دهعي
 .حلاصملا و ماسقألا ءاسؤر و ةعامجلاب

 ةرجنال يuامجلا سلجملا سيئر ءاضمالا
 ميلقإلا لماع ة>/شأت
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قرشلا ةھج
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 قرشلا  ةهجب  ةدجاوتملا ةيباâSلا تاعامجلا سلاجمب ةقلعتملا ةصاخلا صوصنلا

 

 و  تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلا و تاررقملا
 اKLاسؤر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاعامجلا RSيستو ميظنت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماهملا دانسا و RSيستلا
 

 سرام 12 خيراتب 02  مـــقر يـلسإ ةـعامج سلجم سيـئرل رارــــق
 ةيعضو ةيوست عبتتل ةتقؤم ةنجل ثادحإب ß±∞قي 2018

 .ةعامجلل ةيراقعلا تاكلتمملا
 

 ، يـلسإ ةـعامج سلجم سيـئر
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 ؛ ھــــنم 29 لصفلا اـــميس الو ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 سرام 6 خيراتب 7 مقر يèسإ ةعامج  سلجم ررقم ىèع ءانبو

 ھترود لالخ ذختملا 1439 ةيناثلا ىدامج 17 قفاوملا 2018
 ،خيراتلا سفنب ةيئانثتسالا
 :يــلـي ام ررــق 

 ديرف لصف
 ةيراقعلا تاكلتمملا ةيعضو ةيوست عبتتل ةتقؤم ةنجل ثدحت
 مهؤامسأ ةيلاتلا ةداسلا نم ةنوكم ،ةعامجلل

 ةيمومعلا قفارملا ةنجل سيئر راشتسم شرطل دمحم -
 .تامدخلاو

 .سيئرلل ثلاثلا بئانلا ولام رودق -
 .راشتسم تيتحا دوليملا -
 عباتلا كلملا اj÷ دوجوملا ةيباختنالا ةرئادلا نع وضع -

 .ةعامجلل
 .ةيلحملا ةطلسلا لثمم -

  . 2018 سرام 12  ي` يèسإ  ي` ررحو
 .يـــقاتلا ميهاربإ ، يـلسإ ةـعامج سلجم سيـئر:ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عونلا ةبراقمو صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا ةئيه

 
 S^نجد 20 خيراتب 01  مـــقر يـلسإ ةـعامج سلجم سيـئرل رارــــق

 ةبراقمو صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا ةئيه ثادحإب ß±∞قي 2017
 .عونلا

 

 ، يـلسإ ةـعامج سلجم سيـئر
 نــــــــم 20 يــــــــ` رداــــــــص 1.15.85 مــــــــقر فيرــــــــشلا >ــــــــ/هظلا ىــــــــèع ءاــــــــنب
 نوناــــــــــــــــــــــــــــقلا ذــــــــــــــــــــــــــــيفنتب )2015 زوــــــــــــــــــــــــــــيلوي 7( 1436 ناــــــــــــــــــــــــــــضمر
 اــــــــــــــــــميس الو ،تاـــــــــــــــعامجلاب قـــــــــــــــلعتملا 113.14 مـــــــــــــــقر Fـــــــــــــــميظنتلا
 ؛ ھــــنم 120 لصفلا

 19 خيراـــــــتب 27 مـــــــقر يèـــــــسإ ةـــــــعامج  ســـــــلجم ررـــــــقم ىـــــــèع ءاـــــــنبو
 ذـــــــــــــــــــــختملا 1439 ل وألا عـــــــــــــــــــــيبر 30 ل قــــــــــــــــــــــــفاوم 2017 >ـــــــــــــــــــــÜنجد
 ،خيراتلا سفنب ةيئانثتسالا ةرودلا لالخ
 :يــلي ام ررق

 ديرف لصف
 ،عوــــــــــــنلا ةــــــــــــبراقمو صرــــــــــــفلا ؤفاــــــــــــكتو ةاواــــــــــــسملا ةــــــــــــئيه ثدــــــــــــحت 
 ئداـــــــــــــــــــبم لـــــــــــــــــــيعفتب ةـــــــــــــــــــقلعتملا اياـــــــــــــــــــضقلا ةـــــــــــــــــــساردب صتـــــــــــــــــــخت
 نــــــــــــــم ةــــــــــــــنوكم، عوــــــــــــــنلا ةــــــــــــــبراقمو صرــــــــــــــفلا ؤفاـــــــــــــــكتو ةاواــــــــــــــسملا
 :مهؤامسأ ةيلاتلا ةداسلاو تاديسلا
 .عنصم بحاص يèعاو نايزم -
 .علقم بحاص ينامحرلا ديمحلا دبع -
 .علقم بحاص ن/ميناغيت هللا دبع -
 .علقم بحاص كلاملا دبع يكلاملا -
 ةيمنتلل ةي>/خلا لبقتسملا ةيعمج" ةسيئر  لضاف ةجيدخ -

 "ةيقرشلا ةهجلل
 نطاوم ىÚوم نسح -
 ةنطاوم  يÈاتلا ناميإ -
 ةنطاوم  ناويح ءارهزلا ةمطاف -
 )يuامجلا éFقتلا قيرفلاب وضع( فظوم حونب ديعلا -

 . Ü< 2017نجد 20 ي` يèسإب ررحو
 .يـــقاتلا ميهاربإ ، يـلسإ ةـعامج سلجم سيـئر:ءاضمإلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضيوفتلا تارارق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ءاضمإلاو ماهملا يq ضيوفتلا

 
 خيراتب 02 مقر ءاــفصلا نـيعل يــعامجلا سـلجملا ســيئرل رارق

 ءاضمإلا يq ضيوفتلاب ß±∞قي S 2018^نون 08

 ،ءاــفصلا نـيعل يــعامجلا سـلجملا ســيئر
 ناضمر 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فـيرشلا رــيهظلا ىـضتقمب

 مقر  Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436
 ؛ھــــنم 102 لصفلا اـــميس الو تاعامجلاب قلعتملا 113.14

 مقر ةيلخادلا ريزوو لدعلا ريزول ك>;شملا رارقلا ىèع ءانبو
 دــيدحتب ) 2004 سرام 2 ( 1425 مرحم 10 ي` رداص 321.04

 ،نـيبيطخلاب ةـقلعتملا ةـيرادإلا ةداـهشلا تاــنايب
 :يèي ام ررـــــق

 ل وألا لصفلا
 ةــــــعامج سـيئرل ل وألا بــــئانلا يرــــيم دــمحم  دــيسلل ضوــفي
 لماحلاو ةدجوب 30/08/1971 خــــيراتب دادزملا ءاــــــفصلا نــــيع
 موـقيل ،  F 504072 مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل
 دهاوشلا عــيمج ىــلع  ءاضمإلا ي` يـعم ةــكراشملاو يماقم
 ةـينوناقلاو ةيرادإلا نوؤـشلا ةـــــحلصم نم ةرداصلا ةيرادإلا
 دــــهاوش ،ةـــبوزعلا ،ةــــــــــبوطخلاك  ءاــفصلا ن/ع ةــعامجب
 مدـــــع ،جاوزــــــلا مدــــــع ،ةـــقباطملا دـــهاوش ،يـــــلئاعلا لــــــمحتلا
  .... ةبارقلا دــــهاوش ،تاـــــجوزلا ددــــعت
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 يناثلا لصفلا
 .Ü< 2018نون 05 نـــم ءادـتبا رارـــقلا اذـــه لوــعفم أدـبي 

 
 .Ü< 2015نون 05يـــف ءاـــفصلا نــيعب ررــــحو

 .يويعب ميحرلا دبع، يـــعامجلا سـلجملا سـيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 03 مقر ءاــفصلا نـيعل يــعامجلا سـلجملا ســيئرل رارق
 ءاضمإلا يq ضيوفتلاب ß±∞قي S 2018^نون 08 خيراتب

 ،ءاــفصلا نـيعل يــعامجلا سـلجملا ســيئر
 ناضمر 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فـيرشلا رــيهظلا ىـضتقمب

 مقر Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436
 ؛ھــــنم 102 لصفلا اـــميس الو تاعامجلاب قلعتملا 113.14

 مقر ةيلخادلا ريزوو لدعلا ريزول ك>;شملا رارقلا ىèع ءانبو
 دــيدحتب ) 2004 سرام 2 ( 1425 مرحم 10 ي` رداص 321.04

 ،نـيبيطخلاب ةـقلعتملا ةـيرادإلا ةداـهشلا تاــنايب
 :يèي ام ررـــــق

 ل وألا لصفلا
 دادزملا ةــيناثلا ةــجردلا نم يـنقت يواـــكن دــيعس  دــيسلل ضوــفي
 مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل لماحلاو  23/01/1961 خــــيراتب

277361  F  ، ىــلع  ءاضمإلا ي` يـعم ةــكراشملاو يماقم موـقيل 
 نوؤـشلا ةـــــحلصم نم ةرداصلا ةيرادإلا دهاوشلا عــيمج
 ،ةـــــبوطخلاك  ءاــفصلا ن/ع ةــعامجب ةـينوناقلاو ةيرادإلا
 مدــــــع ،ةـــقباطملا دـــهاوش ،يـــــلئاعلا لــــــمحتلا دــــهاوش ،ةـــبوزعلا
   . ...ةبارقلا دــــهاوش ،تاـــــجوزلا ددــــعت مدـــــع ،جاوزــــــلا

 يناثلا لصفلا
 .Ü< 2018نون 05 نـــم ءادـتبا رارـــقلا اذـــه لوــعفم أدـبي

 .Ü< 2015نون 05يـــف ءاـــفصلا نــيعب ررــــحو
 .يويعب ميحرلا دبع، يـــعامجلا سـلجملا سـيئر ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سرام 06 خيراتب 01 مقر نRـــــــيناكS^لا ةعامج سيئرل رارق

 .ءاضمالا ماهملا يq ضيوفتلاب ß±∞قي 2018

 ،ن/ـــــــيناك>Üلا ةعامج سيئر
 ناضمر 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب، 2015 ويلوي 07 ل قفاوملا 1436
  ، ھنم 103 ةداملا اميس الو .تاعامجلاب قلعتملا 113.14  مــقر
 :يـــــلي ام ررق

 ل وألا لصفلا
 ســـــيئرل ، ةعبارلا ةبئانلا ، يواطجوب لانم ةسنآلا ىßإ ضوفت
 ( ةيرادإلا دهاوشلا ىèع داهشإلا ةمهم ، يuامجلا سلجملا

 ةقباطم ةداهش ،ةبوطخملاو بطاخلا ةداهش ةـــــبوزعلا ةداهش
 ةداهش ،قالطلا مدع ةداهش جاوزــــــــلا مدع ةداهـش، مسالا
 ةلافكلا ةداـــــهش، جاوزلا ددعت ةداهـش ،ةديحولا ةجوزلا
 ةلاحلا توـبث ةداهش ،شياعتلا ةداهش، ةبارقلا ةداهش،
 ةكراشملابو يماقم ةمهملا هذj÷ موقتل، )جاوزلا لـــــبق ةيلئاعلا
         .ي“م

 يناثلا لصفلا
 .ھيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا لوعفملا يراس رارقلا اذه >Üتعي 

 

 ثلاثلا لصفلا
 ةعامجلاب حلاصملا ريدم نم لك ىßا رارقلا اذه ذيفنتب دهعي
 ø}Fتكي امك، ھصاصتخا لاجم ي` لك éFعملا مسقلا ســـــيئرو
 .>/غلا هاجتا ةينوناقلا ھتوق

 .ي وأجبلا دمحم ،ن/يناك>Üلا ةعامج سيئر:ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةقباطمو تاءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا لاجم يq ضيوفتلا
 اهلوصأل خسنلا

 ß±∞قي 74 مقر راصنا ß¶بل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارـــــق
 ةحص ىcع داهشإلا لاجم يq ءاضمإلا يq ضيوفتلاب

 .اهلوصأل خسنلا ةقباطمو تاءاضمإلا
 

 ،راصنا éFبل يuامجلا سلجملا سيئر
 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015زويلوي 07(  1436ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا اميسالو ،تاعامجلاب قلعتملا .113.14 مقر
 15( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 ؛ھميمتتو ه>/يغت مت امك تاءاضمالا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 م.م.ق. د 5225 ددع ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرود ىèع ءانبو
 ضيوفتب ةصاخلا تاءارجإلاب ةقلعتملا 2009 زويلوي 16 خيراتب
 ،ھباون ىßإ يuامجلا سلجملا سيئر ماهم
 يèي ام ررق

 ل وألا لصفلا
 ةحلصم سيئر ةفصلا ،ÆFنوفلا مالسلا دبع  ديسلل ضوفي
 ، فرصتم ةجردلا ،ىßوألا ةيرادالا ةقحلملاب ةيندملا ةلاحلا
 حلاصمب لماعلاو مسرملا ،22/03/1965 خيراتب دادزم
 تاءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا لاجم ي` ءاضمإلا ،ةعامجلا
 ، ةثلاثلا ةيرادالا ةقحلملاب اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 .ÆFبقارمو ÆFيلوؤسم تحت كلذو

 يناثلا لصفلا
 .ھيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي

 .2018 سرام 28 ي` راصنا éFبب ررحو
 ،راصنا éFبل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا

 .تاطوف ميلحلا دبع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ß±∞قي 75 مقر راصنا ß¶بل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارـــــق
 ةحص ىcع داهشإلا لاجم يq ءاضمإلا يq ضيوفتلاب

 .اهلوصأل خسنلا ةقباطمو تاءاضمإلا
 
 ،راصنا éFبل يuامجلا سلجملا سيئر
 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015زويلوي 07(  1436ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا اميسالو ،تاعامجلاب قلعتملا 14/113 مقر
 15 ( 1333 ناضمر 12  ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 ه>/يغت مت امك تاءاضمالا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ؛ھميمتتو
 م.م.ق. د 5225 ددع ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرود ىèع ءانبو
 ضيوفتب ةصاخلا تاءارجإلاب ةقلعتملا 2009 زويلوي 16 خيراتب
 ،ھباون ىßإ يuامجلا سلجملا سيئر ماهم
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 :يèي ام ررق
 ل وألا لصفلا

 ةحلصم سيئر ةفصلا ،ÆFنوفلا نامحرلا دبع ديسلل ضوفي
 اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو تاءاضمالا ةحص ىèع داهشالا
 خيراتب دادزملا ، فرصتم  ةجردلا ،ىß وألا ةيرادالا ةقحلملاب

 ي` ءاضمإلا ، ةعامجلا حلاصمب لماعلاو مسرملا 18/05/1976
 قئاثولا خسن ةقباطمو تاءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا لاجم
 ÆFيلوؤسم تحت كلذو ،ةثلاثلا ةيرادالا ةقحلملاب اهلوصأل
 .ÆFبقارمو

 يناثلا لصفلا
 .ھيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي

 .2018 سرام 28 ي` راصنا éFبب ررحو
 ،راصنا éFبل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإلا

 .تاطوف ميلحلا دبع 
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 26      األربعونالعدد   ( 2019اك توبر  11) 1441صفر  12     الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 مكناس-فاس جهةباملتواجدة الترابية  مجالس الجماعاتتعلقة بالنصوص الخاصة امل
 

رات الصادرة عن مجالس الجماعات املقررات و القرا
 رؤسائهاو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تدبير األمالك الجماعية

 الجماعي العمومي للملك املؤقت باالستغالل اإلذن 
 

 31بتاريخ   361لرئيس جماعة كالز رقم نظيمـــي قرار الت
املتعلق باالستغالل املؤقت للملك العمومي  2018 دجنبر 

 الجماعي بجماعة كالز 
 

 رئيس جماعة كالز،
رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  07)1436
 جماعات ؛املتعلق بال 113.14

 16الصادر في  1.97.03وبناء على الظهير الشريف رقم 
 96.9( بتنفيذ القانون رقم 1997يناير 25)  1417رمضان 

 30) 1337صفر  24اآلمر بتتميم الظهير الشريف الصادر في 
 ( يتعلق بإشغال األمالك العمومية املؤقتة ؛1918نونبر 

 28) 1337شوال  26وبناء على الظهير الشريف الصادر في 
 ( بشأن الجماعات القروية ؛1954يونيو 

 15الصادر بتاريخ  1.92.31وبناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو 17) 1412ذي الحجة 

 66.12املتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم  90.12
ء املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والوبنا

 21بتاريخ  1.16.124الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 ( ؛2016غشت  25)  1437ذي القعدة 

ذي  19الصادر في  1.07.195وبناء على الظهير الشريف رقم 
 47.06( بتنفيذ القانون رقم 2007نونبر30)  1428القعدة 

 املتعلق بالجبايات املحلية ؛
ذي  16الصادر في  1.07.209وبناء على الظهير الشريف رقم 

 39.07( بتنفيذ القانون رقم 2007دجنبر  27) 1428القعدة 
سن األحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق 
 واملساهمات واإلتأو ات املستحقة لفائدة الجماعات املحلية؛

صفر  22صادر في  1.09.02وبناء على الظهير الشريف رقم 
املتعلق  45.08ذ القانون رقم ( بتنفي2009فبراير  18)  1430

 بالتنظيم املالي للجماعات املحلية و مجموعاتها؛
تحدد بموجبه كيفية  2.58.1341رسوم رقم املوبناء على 

 تسيير أمالك الجماعات القروية؛
ربيع األو ل  04صادر في  2.17.451رسوم رقم املوبناء على 

 ( بسن نظام املحاسبة العمومية2017نونبر  23)  1439
 للجماعات ومؤسسات التعأو ن بين الجماعات ؛

 1400رجب  11الصادر في  2.78.157وبناء على املرسوم رقم 
( بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا 1980ماي 26) 

التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة املرور 
 والصحة واملحافظة على الصحة العمومية ؛

ابريل  31بتاريخ  103/2015جبائي رقم وبناء على القرار ال
للجماعة الترابية كالز املحدد لنسب وأسعار الضرائب  2015

والرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية 
 الجماعة ؛

لة املجلس الجماعي ملشروع القرار املجتمع في او وبناء على مد
 28يخ املنعقدة بتار  2018إطار دورته االستثنائية شهر نونبر

 .2018نونبر 
 :يلـي قرر ما

ــــــاب األو ل  ـــــ ـــــة : البـ ــــات عامــ ــ ــ  مقتضيـ
 الفصـل األو ل

يهدف هذا القرار إلى تحديد وتنظيم طرق وكيفية االستغالل 
املؤقت للملك العمومي الجماعي وفقا للضوابط القانونية 

 والتنظيمية املؤطرة لهذا املجال.
 الفصل الثاني

د بشغل امللك العام الجماعي، كل شغل أمالك جماعية يقص
عامة ألغراض تجارية، مهنية أو  صناعية أو  بواسطة 
منقوالت وعقارات ترتبط بممارسة نشاط تجاري، منهي 
وصناعي، وبكل ما يشغل هذا امللك الجماعي فوق األرض أو  

 تحت األرض املكونة له.
 الفصل الثالث

 م كما يلي  تحدد أنواع شغل امللك العا
إشغال امللك العمومي مؤقتا من أجل إقامة  -

 أكشاك.
من أجل إقامة معارض  شغل فضاءات عمومية -

تجارية أو  ثقافية أو  منتجات للصناعة التقليدية أو  
 الترفهية... إلخ.

 أشغال الشبكة العامة لالتصاالت. -
 عرض البضائع بامللك العام من طرف املتاجر. -
حات اإلشارة سواء بامللك وضع لوحات إشهارية ولو  -

 العام أو  األمالك الخاصة املطلة على امللك العام.
 شغل األرصفة من طرف املقاهي واملطاعم. -
 إقامة ستائر وقائية بواجهة املحالت التجارية. -

 الفصل الرابع
ترخص الجماعة باالستغالل املؤقت للملك العمومي 

كيفية الجماعي وبناء على دفتر تحمالت تحدد فيه طرق و 
 استغالل هذا امللك العمومي.

 الفصل الخامس
ال يمكن شغل أي نوع من أنواع امللك العام الجماعي املشار 
إليه في الفصل الثالث دون الحصول على التراخيص 

 الضرورية طبقا ملضمون هذا القرار.
 الفصل السادس

يتم الترخيص إلشغال امللك العام وبناء على طلب الراغب 
م هذا الترخيص بصفة مؤقتة ومؤدى عنه في ذلك، ويسل

وقابل لإللغاء في أي وقت وكلما دعت املصلحة العامة إلى 
ذلك، دون أن يحق للمستفيد املطالبة بأي تعويض وبعد 

 مض ي ثالثة أشهر من يوم إخبار صاحب الرخصة بذلك.
 الفصل السابع

يجب أن يتضمن طلب الترخيص نوع االستغالل واملساحة 
لها وكيفية تهيئتها مع االشارة إلى التقيد املزمع استغال

 بمقتضيات هذا القرار .
 الفصل الثامن

يتحمل املستفيد من ترخيص إشغال امللك العام، جميع 
املسؤوليات كيفما كان نوعها اتجاه الجماعة واألغيار، عن 

 كل حادث أو  إتالف بسبب ما وضع بامللك العام.
 الفصل التاسع

ن الترخيص املحافظة على امللك العام يتعين على املستفيد م
املرخص له بإشغاله، وصيانته ونظافته، وذلك طيلة شغل 

 امللك العام الجماعي.
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 رشاعلا لصفلا
 ةنجل ىèع ماعلا كلملل تقؤم صيخ>;لا تابلط ضرع متي
 ةلص اهل ÆFلا حلاصملا عيمج اj€يوضع ي` مضت ةينقت
 .عوضوملاب

 رشع يداحلا لصفلا
 ،لزانملاو تايانبلل ةبسنلاب ماعلا كلملا لغش ايلك اعنم عنمي
 لمعلا اj÷ يراجلا  تابوقعلل ھباحصأ ضرعي لالغتسا لكو
 .)ةيئاضقلا تاعباتملا و ةيلاملا تاءازجلا(

  ةصاخ تايضتقم:يناثلا بابلا
  كاشكألا لالغتساو ةماقإ •

 رشع يناثلا لصفلا
 سلجملا سيئرل رارق ىèع ءانبو كاشكأ ةماقإل صيخ>;لا متي
 لصفلا ي` اj–لإ راشملا ةنجللا فرط نم تابلطلا ي` ثبلا دعب
 >;فدب ةنمضملا تايضتقملا ما>;حا راطإ ي`و ،رشاعلا
 .لمعلا اj÷ يراجلا طباوضلاو تالمحتلا

 رشع ثلاثلا لصفلا
 ىèع رصتقت ،كاشكألا لخاد اj€ل وأزمب حومسملا ةطشنألا نإ
 فحصلاو دئارجلا عيب لثم ،ةعيرس تامدخو ةيراجت ةطشنأ
 عنمي ثيحب ،خلإ... ةيفتاه عداخم ،تاجلثملاو تابورشملاو
 ءارج ماعلا طيحملا ثولت ىßإ يدؤت ÆFلا ةطشنألا ةلوازم
 عنمي امك ) خلإ.لئاوس ،ناخد ،راخب ،تازاغ(ةفلتخم تازارفإ
 .)...ي‰اقم ،معاطم ،ةلاقب( برقلا ةراجت ةل وأزم ايلك اعنم

 رشع عبارلا لصفلا
 نع ةرابع ،ماعلا كلملا قوف ةماقملا كاشكألا نوكت نأ بجي
 جذومن قفو ةتقؤم ةغبص ø}Fتكت ،ةفيفخ ديدحلاب ةيانب
 كاشكألا هذه نول ةيعون ھيف امب ةعامجلا فرط نم دعم
 .هولعو ھتحاسم ديدحت عم ،ھما>;حا ضورفملا

 رشع سماخلا لصفلا
 صخرلا ىèع لوصحلا نم ديفتسملا صيخ>;لا رارق يفعي ال
 اj–ف امب ،اj÷ حومسملا ةطشنألا ةسراممل ةيرورضلا حيراصتلاو
 .ةأشنملا لالغتساو لاغشألا زاجنإ صخر

 رشع سداسلا لصفلا
 قوقحلا نم قح يأ كشك ةماقإل صيخ>;لا رارق لوخي ال
 ةعضاخلا ةيراجتلا قوقحلا  وأ ةيعبتلا  وأ ةيلصألا ةينيعلا

 لصألا  وأ ةنيزلا قح ( ،يراجتلاو يندملا نوناقلا ماكحأل
 .)يراجتلا

 رشع عباسلا لصفلا
 امك  2م9 كشك لكل ةصصخملا ىوصقلا ةحاسملا ددحت
 .ني>;م نع لقي الأو راتمأ 3 هولع ىدعتي الأ بجي

 رشع نماثلا لصفلا
 ھتماقإ عنمي امك ،ن/لجارلا تارمم لقرعي كشك ةماقإ عنمي
 .ةرجشملا  وأ ءارضخلا قطانملا ىèع

 رشع عساتلا لصفلا
 ةبغر ةلاح ي`و ،ديدحلا ةدامب كشكلا نوكي نأ بجي
 ىدل بلط عضو ھيلع ن/عتي ،ىرخأ داوم دامتعإ ديفتسملا
 .ھتيبلت ةيناكمإ ةساردل ةعامجلا

 ضراعم ةماقإ لجأ نم ةيمومع تاءاضف لالغتسا •
 ةعانصلل تاجتنم  وأ ةيj–فرت  وأ ةيفاقث  وأ ةيراجت
  ةيديلقتلا

 نورشع لصفلا
 ةيمومع تاءاضفب ماعلا كلملا لالغتساب صيخ>;لا نكمي
 ضراعم ةماقإب تابلطلا ىèع ءانبو كلذو ،ةدودحم ةدمل
  وأ ةيديلقتلا ةعانصلا تاجتنم ضرع  وأ ةيفاقث  وأ ةيراجت
 .خلإ .... ةيj–ف>;لا
 ةنجل فرط نم تابلطلا هذه ي` ثبلا متي نأ ساسأ ىèع
 ي` اj–لإ راشملا ةنجللا فرط نم اهؤاعدتسا متي ةينقت
 .رشاعلا لصفلا

   تالاصتالل ةماعلا ةكبشلا لاغشأ •
 نورشعلاو دحاولا لصفلا

 عيمج ،لاجملا اذه ي` يuامجلا ماعلا كلملا لغش لمشي
 ةماعلا ةكبشلا يدهعتم فرط نم ةزجنملا لاغشألا
 ناك امفيك ھل ةنوكملا ضرألا تحت  وأ ضرألا قوف تالاصتالل

   يèي اميف ةلثمتملاو اj€يمهأ  وأ  اهعباط
 .اj÷ ةطبترملا تاشنملاو تالاصتالا طوطخ ريرمت -
 فرغو ةيرصبلا فايلألا طوطخ طبر بلع ةماقإ -

 .اهل ةمزاللا رجلا
 ةينقتلا تادعملا ءاويال ةدعملا بيلاودلا عضو -

 عداخملاو طبرلا تايئاوهو ن/ك>;شملا ةمدخو طبرب ةصاخلا
 ةيفتاهلا

 ) تالاصتالا جاربا ( ةيئابرهكويدارلا تاطحملا ةماقا -
 اj÷ ةطبترملا تا™/هجتلاة

 نورشعلاو يناثلا لصفلا
 حلاصملا موقت نأ ،لاغشألا ةيادب ي` عورشلا لبق بجوتي
 ماعلا كلملاب ددحملا ناكملا ةنياعمب ةعامجلاب ةينقتلا
 الو ،هالعأ اj–لإ راشملا تا™/هجتلا ھيلع ماقتس يذلا يuامجلا
 قبسم صيخ>;ب الإ تا™/هجتلا كلت عضو ناكم >/يغت زوجي
 .ةعامجلا فرط نم

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا
 ي` اهل ةددحملا نكامألا ي` لاصتإلا تا™/هجت ماقت نأ ن/عتي
 فلم ميدقت صيخ>;لا بلاط ىèع ن/عتي امك ،ميمصتلا
 جذومنبو ةمزاللا ةيحيضوتلا ميماصتلاب قفرم ،éFقت
 ةداملا ةيعونو اهسيياقم اj–ف حضوي ،اj€ماقإ عمزملا تا™/هجتلا
 .ةينقتلا اijافصاومو اهعنص ي` لمعتستس ÆFلا

 نورشعلاو عبارلا لصفلا
 اذه نع ةبت>;ملا تابجاولاو موسرلا ءادأ ھل صخرملا لمحتي
 ةددحملا لاجآلا ي`و يئابجلا رارقلا تايضتقمل اقبط صيخ>;لا
 .كلذل

 نورشعلاو سماخلا لصفلا
 تضرعت ÆFلا ةفصرألا حالصإ فيراصم ديفتسملا لمحتي  
 تا™/هجتلا عضوب ةقلعتملا لاغشألا ةيلمع ءارج نم فلتلل
 ھيلع تناكام ىßإ ةلاحلا عاجرإب م™;ليو ،هالعأ ھيلإ راشملا
 .ةصتخملا ةعامجلا حلاصملا ةبقارم تحت

  رجاتملا فرط نم ماعلا كلملاب عئاضبلا ضرع •
 نورشعلاو  سداسلا لصفلا

 ةيراجتلا تالحملا ةهجاول عئاضبلا ضرعل صيخ>;لا متي ال
 ىدعتت ال نأ ىèع راتمأ ةثالث ىدعتت ÆFلا ةفصرألل الإ
 .دحاو عبرم >;م اj÷ حومسملا ةحاسملا

 ءاوس ةراشإلا تاحول و ةيراهشإ تاحول عضو •
  ماعلا كلملا ىèع ةلطملا ةصاخلا  كالمألاب  وأ ماعلا كلملاب

 نورشعلاو عباسلا لصفلا
  وأ نيرمتثسملاب ةصاخلا ةيراهشإلا تاحوللا عضو بجوتسي
 كلملا  وأ ماعلا كلملاب ةراشإ تاحول عضو ،كلذ ھباشي ام
 حلاصملا نم صيخ>;ب ،ماعلا كلملا ىèع لطملا صاخلا
 .ةيعامجلا
 ةلطملا صاوخلا كالمأ لالغتسا ي` ن/بغارلا ىèع ن/عتي امك
 ةقفاومب ةعوفشم عوضوملا ي` تابلط عضو ماعلا كلملا ىèع
 .كالمألا هذه باحصأ

 معاطملا و ي‰اقملا فرط نم ةفصرألا لغش •
 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 معاطملا و ي‰اقملا فرط نم ةفصرألا لغشب صيخ>;لا متي
   يßاتلا لكشلا ىèع

 ةفصرألل ةبسنلاب يuامجلا ماعلا كلملا لغش عنمي -
 .)م 2 (ني>;م اهضرع ز وأجتي ال ÆFلا

 ةفصرألل ةبسنلاب فيصرلا دودح ي` صيخ>;لا متي -
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م( 2التي يتجأو ز عرضها مترين، شريطة تخصيص مترين )
 ل للراجلين .على األق

إن أقص ى مساحة يمكن الترخيص لها هي ثالثة  -
 أمتار كيفما كان عرض الرصيف.

 الفصل التاسع والعشرون
يمنع ترك األثات والطأو الت والكراس ي وكل ما يشغل امللك 
العام، معروض أو قات إغالق املحالت املستفيدة من 

 ترخيص استغالل امللك العام.
 املحالت التجارية  إقامة ستائر وقائية بواجهة 

 الفصل الثالثون 
يخضع االستغالل املؤقت لثتبيت وتنصيب الستائر بواجهات 
املحالت التجارية الصناعية واملهنية لجملة من الشروط 

 واملقاييس املحددة على الشكل التالي  
يمنع نصب ستار كيفما كان نوعه بالنسبة للشوارع  -

 م(.2التي يقل عرض رصيفها عن مترين)
نسبة للشوارع التي يتجأو ز عرض رصيفها مترين بال -

م(، يسمح الترخيص لنصب وتثبيت ستار وقائي في حدود 2)
م( شريطة أال يقل علوه عن مترين وأال  1,5متر ونصف )

 يتجأو ز الطول واجهة املحل املراد تثبيت الستار به.
 الفصل الواحد والثالثون 

شكله بقارعة يمنع تثبيت ونصب أي عمود كيفما كان نوعه و 
 الطريق أو  بالرصيف العمومي بغية تثبيت الستار.

 الفصل الثاني والثالثون 
يمنع استعمال الستار واستعماله في تعليق وعرض البضائع 

 وذلك حفاظا على جمالية واجهات املحالت التجارية.
 الفصل الثالث والثالثون 

يتحمل املرخص له باستغالل امللك العام من أجل تثبيت 
 ائر، جميع املسؤوليات اتجاه الغير واتجاه الجماعة.ست

 مقتضيات مختلفة: الباب الثالث
 الفصل الرابع والثالثون 

تتم معاينة املخالفات املتعلقة باستغالل امللك العام من 
طرف مصالح الجماعة املختصة، السلطات املحلية، 
واملصالح ّاألمنية ويتم تحرير محاضر لكل املخالفات قصد 

ذ اإلجراءات الضرورية، بما في ذلك حجز املنقوالت اتخا
واآلليات والعتاد واملواد التي يتم بواسطتها استغالل امللك 

 العام الجماعي بدون موجب حق.
 الفصل الخامس والثالثون 

تطرح اآلليات واملواد واملنقوالت باملحجز الجماعي، وال يتم 
طرف  إخراجها إال بعد اإلدالء بأمر اإلخراج مسلم من

السلطة اإلدارية التي أمرت بالحجز، وذلك بعد أداء واجبات 
 املحجز طبق القرار الجبائي املعمول به.

 الفصل السادس والثالثون 
في حالة تجأو ز مدة الحجز املنصوص عليها في القرار 
الجبائي، تقوم الجماعة باإلعالن عن السمسرة العمومية 

 لبيع هذه املحجوزات باملزاد العلني.
 الفصل السابع والثالثون 

تعتبر جميع رخص استغالل امللك العمومي الجماعي مؤقتة، 
ويمكن سحبها في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القرار، 
وكلما دعت الضرورة لذلك، دون أن يحق للمستفيد 

 املطالبة بأي تعويض.
 الفصل الثامن والثالثون 

اعة، يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من مصالح الجم
، كل في القباضة السلطة املحلية، الدرك امللكي، مصالح 

 دائرة اختصاصه.
 .2018نونبر  28وحرر بكالز  في 

 رئيس جماعة كالز، محمد املجاهدي.:اإلمضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة اإلدارية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والبيئة العامة والسكينة العمومية الصحة ظحف ميدان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الخدماتية و الحرفية و التجارية االنشطة تنظيم
 

ــــــــــة كـــــ قرار تنظيمي ـــ ــــس جماعـ ـــــ ـــالز رقم لرئيـــ   31بتاريخ 362  ـــ
يتعلق بتنظيم مجاالت األنشطة التجارية  2018دجنبر 

 واملهنية والحرفية والخدماتية بجماعة كالز.
 

ـــــــــــس جماعــة كـــــالز  ، رئيـ

  1332من شوال  03وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في 
( املنظم للمؤسسات املضرة واملزعجة 1914غشت  25)

 والخطيرة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

صفر  05الصادر في   2.56.604وبناء على املرسوم رقم  
( املغير واملتمم للقرار الوزاري  1956شتنبر  11)  1376

(  بشأن التدابير  1952نونبر  4)  1372صفر  15املؤرخ في 
العامة للنظافة والصحة املطبقة على جميع املحالت التي 
تمارس فيها الحرف التجارية والصناعية أو  الحرة، كما وقع 

 تغييره وتتميمه ؛

نونبر  4)  1372صفر  15خ في وبناء على القرار الوزاري املؤر  
( بشأن التدابير العامة للنظافة والصحة املطبقة على  1952

جميع املحالت التي تمارس فيها الحرف التجارية والصناعية 
 أو  الحرة، كما وقع  تغييره وتتميمه ؛

ابريل  31بتاريخ  103/2015وبناء على القرار الجبائي رقم 
للجماعة الترابية كالز املحدد لنسب وأسعار الضرائب  2015

والرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية 
 الجماعة ؛

مع وبناء على مدأو لة املجلس الجماعي ملشروع القرار املجت
املنعقدة بتاريخ  2018في إطار دورته االستثنائية شهر نونبر

 ، 2018نونبر  28

 رمضان 20 في صادر 1.15.85 رقم الشريف الظهير على بناء

قم ( بتنفيذ القانون التنظيمي ر 2015يوليوز  7) 1436
 ؛ املتعلق بالجماعات 113.14

جمادى الثانية  22وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في 
ير الشريف ( املغير واملتمم للظه 1933أكتوبر  13)  1352

( املنظم  1914غشت  25)  1332شوال  3املؤرخ في 
للمؤسسات املضرة واملزعجة أو  الخطيرة، كما وقع تغييره 

 وتتميمه ؛

رجب  11الصادر  في   2.78.157وبناء على املرسوم رقم 
( املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ  1980مايو  26)  1400

يا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة بها تلقائ
املرور والصحة واملحافظة على الصحة العمومية، كما وقع 

 تغييره وتتميمه ؛
 1352جمادى الثانية  22وبناء على القرار الوزاري املؤرخ في 

( املتعلق بترتيب املؤسسات املضرة  1933أكتوبر  13) 
 تغييره وتتميمه ؛واملزعجة أو  الخطيرة، كما وقع 

 8)  1360ربيع األو ل  10وبناء على القرار الوزاري املؤرخ في 
( املتعلق باملجلس املركزي للصحة واللجان  1941أبريل 

الصحية اإلقليمية للوقاية الصحية والنظافة واملنظم 
 للمكاتب البلدية الصحية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بتاريخ  3/م ح م/ق ج م/83وبناء على الدورية الوزارية رقم 
افظة على النظافة والصحة املتعلقة باملح 1993يناير  26

 العموميتين؛
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 قــــــــــــــــــــــرر مـــــــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــــــي:
 الباب األو ل

 أهداف ومجاالت تطبيق القرار
 الفصل األو ل

لضرورية يهدف هذا القرار إلى تحديد املواصفات والشروط ا
الواجب توفرها في املحالت التجارية والصناعية واملهنية 
والخدماتية وصالحية بنياتها الستغاللها في ممارسة األنشطة 
التجارية والصناعية واملهنية والخدماتية، وفتحها في وجه 
العموم وكذا تحديد املسطرة واإلجراءات الواجب إتباعها في 

اية الصحية والنظافة عملية الترخيص من أجل ضمان الوق
العمومية وحماية البيئة، وذلك طبقا للقوانين واألنظمة 
الجاري بها العمل في إطار االختصاصات املخولة لرئيس 

 الجماعة بمقتض ى القانون التنظيمي للجماعات.
كما يهدف هذا القرار  إلى تحديد الئحة ملختلف األنشطة 

تصنيفها وتنظيمها التجارية والصناعية واملهنية والخدماتية و 
 داخل تراب جماعة كالز.

 الفصل الثاني

ال يجوز ممارسة أي نشاط تجاري أو  صناعي أو  حرفي أو  
أو  وصل  إال بعد الحصول على ترخيص منهي أو  خدماتي

تصريح مسلم في هذا الشأن من طرف املصالح اإلدارية 
الجماعية املختصة وذلك ما لم تكن مزأو لة املهنة أو  

 فة خاضعة لقوانين أو  مراسيم أو  قرارات خاصة.الحر 
وتصدر مصلحة الشرطة اإلدارية هذه التراخيص لكل طالب 
االستغالل متى توفرت الشروط النظامية املنصوص عليها 
واملتعلقة بإجراءات منح الترخيص وتحتفظ السلطة املانحة 
للترخيص بحق سحب رخص األشغال عند مخالفة 

 مقتضيات هذا القرار.
 الفصل الثالث

ال يسمح بممارسة أي نشاط تجاري أو  حرفي أو  صناعي أو  
خدماتي من شأنه اإلضرار بالبيئة، أو  أن تكون له انعكاسات 

 سلبية على الصحة العامة وسالمة املرور والسكينة.
 

الباب الثاني  املواصفات الواجب توفرها في املحالت 
 يةواملهنية والصناعية والخدمات التجارية

 الفصل الرابع
ال يسمح ألي كان شخصا ذاتيا أو  معنويا بفتح املحل أو  
تجهيزه داخل الجماعة بدون رخصة قانونية  أو  وصل مسلم 

 من طرف املصالح التابعة للجماعة.
وال يمكن الترخيص إال بعد البث في ملف طلب طالب 
الرخصة من طرف اللجنة املكلفة بمعاينة املحالت التجارية 

صناعية واملهنية والخدماتية التابعة ملصلحة الشرطة وال
اإلدارية وتقديم جميع الوثائق اإلدارية الالزمة املتعلقة 
باملحل وبعد تحديد شروط االستغالل وتوفر املحل على 

 املوصفات التالية 
يجب أال تكون باملحل املراد استغالله أي مخالفة وبناء، وفي  

القيام بتصحيحها وفقا حالة وجود أية مخالفات فيجب 
 لألنظمة الجاري بها العمل قبل النظر في طلب الترخيص.

ال يسمح باستغالل املحالت التي تمارس فيها األنشطة  
واألعمال التي مزأو لتها تمس بالوقاية الصحية والنظافة 
العمومية أو  املزعجة للراحة أو  أن تلحق أضرارا بالغير 

 وبالسالمة العمومية.
ملستغلي املحالت  أو  طالبي الرخصة القيام  ال يسمح

بإصالحات أو  تغييرات باملحالت املراد استغاللها ملزأو لة 

األنشطة إال بعد الحصول على املوافقة املبدئية من مصلحة 
الشرطة اإلدارية تفاديا لتسجيل اعتراضات من قبل الجهات 

 املكلفة باملراقبة.

أن تكون وسائل األمن والسالمة متوفرة باملحل طبقا  
للمواصفات املطلوبة من طرف مصالح الوقاية املدنية قبل 

 الحصول على املوافقة املبدئية.

عدم تشغيل يد عاملة غير نظامية أو  من فئة  
من الفئات التي ال تتوفر على   القاصرين أو  األحداث أو 

 الالزمة. الوثائق اإلدارية

يجب أن يكون املقصف مزودا بآالت  ( مقصف 3
التبريد والثالجات الكافية واألدوات واألو اني الالزمة، كما 
يجب أن تعرض الحلويات أو  األطعمة أو  املأكوالت الخفيفة 

انات زجاجية مكيفة الهواء حتى املعدة في واجهات وخز 
س بأيدي الزوبناء أو تلم أو  التتعرض للتلف أو الغبار 

 الهواء.  الحشرات أو 

الباب الثالث  تحديد الوثائق الوثائق املتعلقة بمزأو لة 
 األنشطة التجارية أو  الحرفية أو  الخدماتية

 الفصل الخامس

باستثناء املهن واملؤسسات التجارية و الصناعية املنظمة 
ة بنصوص خاصة ،فان باقي األنشطة التجارية و الحرفي

الخدماتية املمارسة داخل تراب الجماعة تصنف إلى و 
قائمتين )أ( و )ب( حسب موضوعها ونوعيتها وما تمثله من 

 مخاطر على الصحة والنظافة والسكينة العامة.
 

 

ة والوقائية الالزمة يجب أن يستوفي املحل للشروط الصحي
 وأن يتوفر على التهوية الكافية داخل املحل.

أال يجهز املحل بلوحة إعالنية إال بعد الحصول على الرخصة 
ة التي تسمح له بذلك مسلمة من طرف مصالح القانوني

 الجماعة.
عدم تغيير النشاط أو  تعديل مساحة املحل بالزيادة أو   

النقصان إال بعد الحصول على الرخصة القانونية التي 
 تسمح له بذلك مسلمة من طرف مصالح الجماعة.

عم ومحالت بيع املأكوالت يجب أن تتوفر املقاهي واملطا
وما شابه ذلك على املرافق التي تتطلبها شروط  الخفيفة

 الصحة من 
( مرافق صحية ومغسالت  تكون منفصلة عن  1

القاعة املخصصة الستقبال الزوبناء وخاصة بالذكور 
 إلناث.وا

 الربط بقنوات الصرف الصحي أو  بحفر التفسيح. 

 مزودة باملاء الصالح للشرب. 

 متوفرة على تهوية كافية. 

( مطبخ  يجب تجهيز املطبخ بكل التجهيزات 2
 الضرورية من معدات الغسيل

 مجهزة بقنوات للتطهير ذات أنابيب وشبكات وقائية. 

 حريق.كما يجب أن يتوفر على قنينات إلطفاء ال  

 وخزان لتخزين البضائع .  
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  الفصل السادس

الوثائق املطلوبة بالنسبة لألنشطة التجارية 
 الخاضعة للتصريح

الله يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغ
ملمارسة نشاط تجاري أو  حرفي أو  منهي أو  خدماتي حسب 
التصنيف الوارد في القائمة )أ( في هذا القرار أن يتقدم إلى 
املصالح الجماعية ) الشرطة اإلدارية ( ويدلي بالتصريح 

 مرفوقا بالوثائق الضرورية
القائمة )أ( تشمل األنشطة املنصوص عليها في الجدول التالي 

أو لتها الحصول على وصل مسلم من طرف وتقتض ي مز 
 املصلحة املختصة

 ر.ت ل او نوعية النشاط املز 
 1 بيع املواد الغذائية بالتقسيط

 2 بيع املأكوالت الخفيفة
 3 الخياطة العصرية والتقليدية

 4 املحلبات
 5 مكتبةوراقة

 6 بيع املالبس واملعدات الرياضية 
 7 بيع األلبسة التقليدية 

 8 فواكه والخضرواتبيع ال
 9 الحالقة

 10 بيع العطور واإلكسسوارات واملستلزمات النسائية
 11 بيع الدواجن ) الحي واملذبوح (

 12 إصالح األدوات واألجهزة الكهربائية وااللكترونية
 13 بيع األسماك

 14 استوديو التصوبر
 15 بيع املثلجات

 16 خدمات الطباعة والنسخ
 17 ملالبس واألحذيةبيع األقمشة وا

 18 بيع املفروشات املنزلية
بيع األدوات واألواني املنزلية سواء املصنوعة من املعادن أو  

 الزجاج أو  البالستيك أو  الكريستال أو  الفخار أو  السيراميك
19 

 20 بيع العاب األطفال
 21 بيع العطور و مواد التجميل

 22 بيع مواد النظافة
 23 مخدع هاتفي
 24 بيع الجرائد
 25 بيع الخشب
 26 بيع العقاقير
 27 مقهى انترنيت
 28 بيع التوابل 

 29 بيع الزيتون واملخلالت
 30 بيع و إصالح لوازم الهاتف النقال

 31 بيع األجهزة الفالحية
 32 بيع األسمدة

 33 بيع وصنع الخيام
 34 بيع وإصالح أجهزة الحاسوب

 35 بيع بطاريات السيارات
 36 كاتب عمومي
 37 وكالة تجارية
 38 وكالة عقارية

 39 وكالة خدماتية
 40 اسكافي

 41 بيع وخياطة االفرشة
 42 بيع قطع غيار السيارات

 43 بيع وكراء معدات الحفالت
 44 بيع اإلسفنج

 45 بيع النباتات واألعشاب
 46 بيع الصور واللوحات

 47 بيع العجالت
 

 ( ة باملؤسسات الخاضعة للتصريح ) قائمة ألوثائق املتعلقا

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها. 2
نسخة من شهادة امللكية أو  عقد الكراء مصادق عليه  3

أشهر  بالنسبة للمكتري  3دى أو  أخر وصل الكراء ال يتع
 مصحح اإلمضاء.

 صورتان فوتوغرافيتان لصاحب الطلب. 4
نسخة من شهادة إثبات الحرفة أو  نسخة من شهادة   5

الكفاءة املهنية أو  الدبلوم املحصل عليه بالنسبة لألنشطة 
 املهنية والحرفية التي تتطلب ذلك.

 شهادة املطابقة في اسم املالك 6
 امللف القانوني للشركة في حالة وجودها 7

 لفصل السابع ا
الوثائق املطلوبة بالنسبة لألنشطة التجارية 

 الخاضعة ملسطرة الترخيص
يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغالله 
ملمارسة نشاط تجاري أو  صناعي أو  حرفي أن يقدم طلبا في 

 املوضوع إلى رئيس الجماعة
القائمة )ب( تشمل األنشطة املنصوص عليها في الجدول 

لي وتقتض ي مزأو لتها الحصول على ترخيص من طرف التا
 رئيس الجماعة

 
 ر.ت ل او نوعية النشاط املز 

 1 الحمامات والرشاشات
 2 املطاعم

 3 املصبنات
 4 املقاهي

 5 املخبزات
 6 املطحنات

 7 صنع املثلجات وبيعها
 8 قاعة األفراح

 9 قاعات األلعاب االلكترونية والكولفازور
 10 ليديةاالفرنة التق

 11 األسواق املمتازة و الفضاءات التجارية الكبرى 
 12 صنع وبيع الحلويات

 13 الفنادق و دور الصيافة
 14 بيع السيارات 

 15 غسل السيارات
 (ؤسسات الخاضعة للترخيص ) قائمة بالوثائق املتعلقة بامل

 تصريح ترخيص بفتح محل موجه إلى رئيس الجماعة 1

 ة الوطنية للتعريف مصادق عليها.نسخة من البطاق 2

تقديم تصريح من طرف املعني باألمر مصادق عليه  1
 طلب  وفق النموذج املوحد واملعتمد من طرف الجماعة

ضرورة اإلدالء بموافقة صاحب امللك في حالة عدم اإلشارة 
إلى نوع النشاط املراد استغالله في عقد الكراء وفقا 

املتعلق بكراء  49.16من القانون رقم  22ملقتضيات املادة 
العقارات أو  املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو  

 أو  الحرفي. الصناعي
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ية أو  عقد الكراء مصادق عليه نسخة من شهادة امللك 3
أشهر بالنسبة للمكتري  3أو أخر وصل الكراء ال يتعدى 

 اإلمضاء. مصحح

ضرورة اإلدالء بموافقة صاحب امللك في حالة عدم 
 اإلشارة إلى نوع النشاط املراد استغالله في عقد الكراء .

 توغرافيتان لصاحب الطلب.صورتان فو  4

سخة من شهادة نسخة من شهادة إثبات الحرفة أو  ن  5
صل عليه بالنسبة لألنشطة الدبلوم املح الكفاءة املهنية أو 

 والحرفية التي تتطلب ذلك. املهنية

 شهادة املطابقة في اسم املالك 6

 امللف القانوني للشركة في حالة وجودها 7

الحرفية واملهنية التي تزأو ل بالنسبة للمحالت التجارية و 
نشاطها وغير املرخصة قبل صدور هذا القرار التنظيمي 
والتي تم إحصاؤها من طرف املصالح الجماعية والسلطة 

 املحلية اإلدالء ب 
تصريح املعني باألمر مصادق عليه يصرح فيه بمزأو لته 

 للنشاط التجاري أو  الحرفي أو  املنهي.
 الفصل الثامن

ح السالف ذكرها في القائمتين )أ( و )ب( ليست إن اللوائ
محددة على سبيل الحصر كما أنها ليست نهائية، إذ يمكن 
للجنة أن تعتمد على القياس عند الرغبة في فتح محل 
ملمارسة نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي لم يرد ضمن 

 هاته القوائم.
الباب الرابع  الوثائق الواجب اإلدالء بها عند إلغاء 

 لرخصةا

 الفصل التاسع

طلب إلغاء الرخصة األصلية موجه إلى السيد رئيس 
ـــ  ـــ ـــــ  الجماعة مرفوقا بـ

 الرخصة األصلية.
 وثيقة رفع اليد مسلمة من مصلحة الجبايات.

 الفصل العاشر

إضافة إلى الوثائق الخاصة بإلغاء الرخصة، يجب تقديم 
بالوثائق  طلب تحويل موجه إلى السيد رئيس الجماعة مرفقا

 املطلوبة للحصول على رخصة جديدة.
يعتبر الترخيص املمنوح وفقا ألحكام هذا القرار شخصيا 
يسقط بوفاة صاحبه أو  انقضاء الشركة املمنوح لها. ويجوز 
للمصالح الجماعية املختصة منح من يحل محل صاحب 
الترخيص مهلة مناسبة لتحويله باسمه متى استوفى ملفه 

 ة املطلوبة.الشروط النظامي
ويجب منح هذا الترخيص في حالة الوفاة لذوي الحقوق أو   

 للمتنازل له من طرفهم.
وفي حالة تعدد الورثة يجب اإلدالء بموافقة الورثة بمزأو  

 لة النشاط املراد استغالله.
 وفي حالة تعدد الشركاء يجب اإلدالء بموافقة الشريك.

 الفصل الحادي عشر

ماعية املختصة بامللف املطلوب بعد توصل املصلحة الج
ودراسته، وفي حالة استيفاء امللف الوثائق املطلوبة، تقوم 
بتوجيه استدعاء ألعضاء اللجنة املختلطة ملعاينة أو لية 

للمحل موضوع الطلب، وتتكون اللجنة من ممثلين عن 
 املصالح التالية 

 .ممثل عن مصلحة الشرطة اإلدارية 
 بيئة.ممثل عن مصلحة التعمير وال 
  ممثل عن املكتب الصحي الجماعي أو  وزارة

 الصحة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
 .ممثل عن مصالح الوقاية املدنية 
 .ممثل عن السلطة املحلية 

وفي حالة تغيب أحد األعضاء، فلباقي أعضاء اللجنة 
 صالحية القيام باملعاينة والبث.

 الفصل الثاني عشر

ها أعاله بإجراء بحوث ميدانية يعهد إلى اللجنة املشار إلي
والقيام بمعاينة املحالت موضوع الطلبات املقدمة من طرف 
األفراد الراغبين في فتح واستغالل املحالت ألغراض تجارية 
أو  حرفية أو  صناعية أو  خدماتية، ويمكن أن تستدعى 
لحضور أشغال هذه اللجنة كل مصلحة أو  شخص يعنيه 

 أعمالها .األمر يمكنه أن يفيد في 
 الفصل الثالث عشر

يسلم رئيس املجلس الجماعي رخصة إدارية باستغالل املحل 
في ممارسة النشاط موضوع الطلب بعد أن يطلع على 
املحضر النهائي للمعاينة وبعد التأكد بأن املحل التجاري أو  
الحرفي أو  الصناعي أو  الخدماتي مستوفي للشروط 

عمول بها والقرارات الصادرة املنصوص عليها في القوانين امل
في هذا الشأن وأن إجراء املعاينة لم يسفر عن أية مالحظة 

 في املوضوع .
 الفصل الرابع عشر

إن اللوائح السالف ذكرها ليست محددة على سبيل الحصر 
كما أنها ليست نهائية، إذ يمكن للجنة أن تعتمد على 

ري أو   القياس عند الرغبة في فتح محل ملمارسة نشاط تجا
 حرفي أو  خدماتي لم يرد ضمن هاته القوائم .

 الفصل الخامس عشر

تخضع املحالت املراد استغاللها ملمارسة نشاط تجاري أو  
حرفي أو  صناعي أو  خدماتي الواردة في اللوائح السالفة 
للمعاينة من طرف اللجنة املختلطة املكلفة باملعاينة وذلك 

وط املنصوص عليها في قصد التحقق من استيفائها للشر 
هذا القرار وكذا مطابقتها للقواعد املتعلقة بالنظافة 
والصحة والسكينة العموميتين وكذا القرارات الجماعية 
الصادرة في هذا امليدان حسب اختصاص كل عضو ممثل 

 بها .
 الفصل السادس عشر

أثبتت اللجنة املختصة من خالل إجراء املعاينة أن املحل  إذا
 اط التجاري الحرفي أو املنهي أو النش لةاو مز  في تغاللهاس املراد

 الصحة بطضوا فيه تنعدم الطلب موضوع الخدماتي

اإلضرار  النشاط هذا ممارسة شأن من أو العموميتين والنظافة
 املحل داخل من سواء املرور، وسالمة العامة والسكينة بالبيئة

 صراحة ذلك تدون  فإنها الشارع، على املطلة األمامية بجهته أو

ترفع  أو  واقتراحاتها برأيها مشفوعا املعاينة محضر مستوى  على
 تقريرا كتابيا لرئيس املجلس التخاذ القرار املناسب .

 الفصل السابع عشر

يكاتب رئيس املجلس اعتمادا على رأي اللجنة ومالحظتها أو  
على التقرير املذكور، املعني باألمر )صاحب طلب الترخيص( 

الة تتضمن بصفة صريحة وبالتعليل فحوى من خالل رس
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 ليلعتلابو ةحيرص ةفصب ددحي نأ نكمي امك ةنجللا رارق
 ىèع ةحضاو ةفصب ددحي نأ نكمي امك ةنجللا رارق ىوحف

 ÆFلا لاغشألاو تاحالصإلاب تايصوتلا ةيعون رصحلا ليبس
 راطخألل اءرد ن/عم لجأ ي` اهؤارجإ رمألاب éFعملا ىèع بجي
 ةئشانلاو  رورملا ةمالس ددÿj نأ ھنأش نم ام لكو ةيحصلا
 رمألاب éFعملا ىßإ ةلاسرلا غلبتو . ھلالغتسا دارملا لحملا نع

 . يرادإلا ملسلا فارشإ تحت ايصخش
 لاغشألا ھل ةددحملا لاجآلا لخاد رمألاب éFعملا ذفني مل اذإو
 بلطلل éFمض بحس ةباثمب كلذ >Üتعا ،ةلسارملا عوضوم
  وأ يراجتلا ھلحم لالغتساو حتف نأش ي` ھب مدقت يذلا
 .يuانصلا  وأ يتامدخلا  وأ ي`رحلا

 رشع نماثلا لصفلا

 ،مijالحم ةفاظن ىèع ةظفاحملا تالحملا باحصأ ىèع بجي
 ÆFلا ةفاظنلا تاداشرإو دعاوقب ما™;لالا مj–لع بجي امك
 .ةعامجلا اهررقت

 رشع عساتلا لصفلا

  وأ ةيفرحلا  وأ ةيراجتلا تالحملا باحصأ ىèع عنمي
  ةيتامدخلا

 وأ يتامدخلا وأ ي`رحلا وأ يراجتلا لحملا لالغتسا *
  وأ صصخملا ضرغلا >/غ رخأ ضرغ يأل ه>/خست و ھليغشت
 .ھب ھل صخرملا

 .انوناق اj÷ حومسملا ديعاوملا >/غ ي` لحملا ليغشت *

 مادختساب روهمجلا جاعزإو ةماعلا ةنيكسلاب لالخإلا *
 جيجضلاو ءاضوضلل ةثدحملا تالآلاو توصلا تا>Üكم
 .لمعلا تاق وأ جراخ ةحارلا قالقإ لئاسو نم اه>/غو

 تاروذاقلا بصو اijافلخم كرت وأ اهكرت وأ عئاضبلا ضرع *
 .مijالحم مامأ لابزألا عضوو

 ىèع ةطشنأ ي` ينابملل ةيلخادلا تاحاسلا مادختسا *
 .ھجو يأ

 ماعلا ماظنلا عم ى`انتت ضارغأ يأ ي` لحملا لالغتسا *
 .ةماعلا قالخألا وأ ،بادآلا وأ

 اهؤاغلإ  وأ صخرلا بحس  سداسلا بابلا

 نورشعلا لصفلا

 ةطلسلا نم رارقب ةصخرلا ءاغلإو بحس نع نالعإلا متي
 لئاسولاب ديفتسملا غيلبتب موقت ÆFلا صيخ>;لل ةحناملا
 ةبقارملا ةنجل حا>;قا ىèع كلذ ي` ةدمتعم لمعلا اj÷ يراجلا
 اذه تايضتقمل تافلاخم ھيف لجست  رضحم ىèع اءانبو
 ركذلا ةفلاسلا ةصخرلا ءاغلإو بحس ةيلمع متتو رارقلا

 . لمعلا اj÷ يراجلا ةيلاتلا ةيرطسملا تاءارجإلا بسح
  ةيلاتلا تالاحلا ي` ةصخرلا ى˙لتو بحست نأ نكمي امك

 ديدجتلا بلط نود ةصخرلا ةيحالص ةدم ةياj‹ دنع . 1
 .ةصخرلا بحاص فرط نم

 .رارقلا اذه دونب دحأب لالخإلا ةلاح ي` . 2

 .ةماسجلا غلاب أطخل لغتسملا باكترا ةلاح ي` . 3

 فرط نم ةميلس >/غ تانايب وأ ةروزم قئاثو ميدقت . 4
 .لغتسملا

 رابتعالا " ةصخرلل ةيصخشلا ةفصلا ةفلاخم . 5
 ." Ù}Fخشلا

 نورشعلاو دحاولا لصفلا

  ةيلاتلا لاوحألا ي` صيخ>;لا ءاغلإب ةعامجلا موقت امك
 .ةصخرلا نم ديفتسملا رمألاب éFعملا فرط نم بلطب . 1

 نع امامت فلتخي طاشنل لحملا ةل وأزم ةلاح ي` . 2
 .ھب صخرملا طاشنلا

 .ديدج نم هؤانب ديعأ  وأ لحملا مده اذإ . 3

 رارمتسا ي` حبصأ ليغشتلل لباق >/غ لحملا حبصأ اذإ . 4
 رذعتي ماعلا نمألا  وأ ةماعلا ةحصلا ىèع مهاد رطخ ھترادإ
 .ھكرادت

 .ھتلازإب  وأ ايئاj‹ لحملا قالغإب يئاj‹ مكح ردص اذإ . 5

 ايرادإ ھقالغإ قبس لحم حتفب نأشلا بحاص ماق اذإ . 6
 .ةيعامجلا ةيرادإلا ةزهجألا نم رارقب

 نورشعلاو يناثلا لصفلا

 وأ ةيفرح وأ ةيراجت ضارغأل ھلالغتساو ھحتف مت لحم لك
  وأ لمعلا اj÷ يراجلا ةينوناقلا تايضتقملل افالخ ةيتامدخ
 ةروصب  وأ اتقؤم امإ ھقالغإ متي ،رارقلا اذه تايضتقمل
›jامجلا سلجملا سيئر هردصي رارقب كلذو ،ةيئاuنأ دعب ي 
 ةفلكملا ةحلصملا فرط نم عوضوملا ي` يباتك ريرقت ھيلإ عفري
 نوكي .)صاصتخالا تاذ ةيرادإلا ةطرشلا ةحلصم( صيخا>;لاب
 نكمي يئزج لالخإلا نأ ن/بت اذإ ،رارق ةطساوب اتقؤم قالغإلا
 لحملا قالغإ متيو ،ن/حو تقو لك ي` ھحالصإ  وأ ھكرادت
 يدؤي فوس لالخإلا نأ ن/بت اذإ رارق ةطساوب ةمئاد ةفصب
 .ةئيبلاو ةنينأمطلاو ةنيكسلاب سمي مئاد ررض ىßإ

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 ةصخر بحس  وأ ملست ي` قحلا يuامجلا سلجملا سيئرل
 قالغإب ارارق  وأ ارمأ ردصي نأ ،ھل نكمي امك ،لالغتسالا
 ةيلاتلا تالاحلا ي` لحملا

 .صيخرت نودب لحملا ةرادإ  وأ حتف .1
 ددÿj ام لحملا لخاد طاشنلا ةرشابم ي` ناك اذإ . 2

 .ةينعملا تاهجلا بلط ىèع ءانبو كلذ نوكيو ماعلا نمألا
 عم ضراعتي وحن ىèع طاشن ي` لحملا لغتسا اذإ . 3

 اعرش ةروظحم ةيئاذغ داوم ضرع  وأ ةمالسلاو ماكحأ
 يدؤي وحن ىèع طاشن ي` لحملا لغتسا اذإ . 4

 بادآلا  وأ ماعلا ماظنلاب لالخإلا ىßإ
 يذؤي وحن ىèع طاشن ي` لحملا لغتسا اذإ . 5

 .روهمجلا ةحارو ةماعلا ةنيكسلاب لالخإلل
 بلط كانه نكي مل ام صيخ>;لا ءاj€نا ةلاح ي` . 6

 لالخ ةيرادإلا ةهجلا ىدل ھل صخرملا نم مدقم ديدجتلاب
 .ھيف ثبلا متي مل و ةينوناقلا ديعاوملا

 ةصخرم >/غ ةحاسم ةفاضإ ةلاح ي` . 7
 .لحملل

  ةيلاتلا تاءارجإلا عبتتب قالغإلا ةرطسم ئدتبت و
 ىßإ >/خأو يناث راذنإ مث ل وأ راعشإ ھيجوتب

 ىßإ ةيدؤملا بابسألا ةلازإب ھلالخ نم رمأي نأشلا بحاص
 لالخ ةيعامجلا ةزهجألا اÏjلطت ÆFلا تاطا>;شالا ذيفنت و كلذ
 .قالغإلا ذيفنت لبق اهددحت ÆFلا ةدملا

. 

. 
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 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ةلاح ي` لحملا حتفب ايباتك ارمأ ردصي نأ ةعامجلا سيئرل زوجيو
 ايباتك ارمأ ردصي نأ ھل زوجي امك ،قالغإلا  وأ عنملا ببس لاوز
 ةبولطملا طورشلا لامكتسال ةتقؤم ةفصب لحملا حتفب
 .ةدملا كلت لالخ طاشنلا ةرشابم زوجيالو صيخ>;لل

 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 تابجاولاو موسرلاو بئارضلا عيمج ءادأل ديفتسملا عضخي
 اقبط ةصخرلا مسرب  ھل وأزي يذلا طاشنلا راطإ ي` ،ةيئابجلا
 ةصاخو ،لمعلا اj÷ يراجلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا تايضتقملل
 .اهقيبطت بجاولا بسنلا ددحي يذلا رطسملا يئابجلا رارقلا

 لصفلا صخرلا ميلستل ةررقملا موسرلا  عباسلا بابلا
 نورشعلاو سداسلا

 ن/ناوقلا بسح ةصخرلا ميلست ىèع ةبت>;ملا موسرلا ضرفت
 .نأشلا اذه ي` ةرداصلا

 تامارغلاو تافلاخملا  نماثلا بابلا
 نورشعلاو عباسلا لصفلا

 طبضل ةعامجلا سيئر مj”يعي نيذلا ن/فظوملل نوكي
 قح ةيحالص ةحئاللا هذه ي` اj–لع صوصنملا تافلاخملا
 ريرحتو ةفلاخملا طبضو ةماعلا تالحملاو نكامألا لوخد
 سيئرل نكميو ،ةصتخملا ةهجلا ىßإ اj€لاحإو ةمزاللا رضاحملا
 ÆFلا تالاحلا ي` ةيمومعلا ةوقلا دارفأب ةناعتسالا ةعامجلا
 ةلاح ي`  وأ طاشنلا ةل وأزم نم عنملاب رارقإلا اj–ف زوجي
  .لحم قالغإب رارقإلا

 نورشعلاو  نماثلا لصفلا

 ذاختا بجوتست ،رارقلا اذه تايضتقمل ةفلاخم لك
  يèي ام ي` ةلثمتملا ةيرجزلاو ةمزاللا ةينوناقلاو ةيرادإلا تاءارجإلا

 عم ةفلاخملا توبث روف هراذنإو ديفتسملا راعشإب امإ *
           .ةينوناقلا ةيعضولا ةيوست

 نع لوؤسملا éFعملا ھل صخرملا ديفتسملا ةعباتم *
         .اهؤاغلإو ةصخرلا بحس عم ةفلاخملا

 96.9 مقر نوناقلل اقبط ةيلاملا ةمارغلا  قيبطت *
  .هالعأ ھيلإ راشملا

 ةماع ماكحأ  عــــــــــــساتلا بابلا

 نورشعلاو عساتلا لصفلا
 مامأ لاجملا حسفي نأ ي`رحلا  وأ رجاتلا ىèع
 ،ةبقارملا ماهمب مايقلل ةصتخملا ةيعامجلا حلاصملا
 ليهست اj‹أش نم ÆFلا تانايبلاو قئاثولا عيمج مدقيو
 .اj€يرومأم

 نوثالثلا لصفلا
  وأ ي`رحلا  وأ يراجتلا طاشنلا لحملا بحاص سرامي
 لوؤسم وهو ،ةيئانجلاو ةيندملا ھتيلوؤسم تحت يتامدخلا
 اقبط كلذو ةقبطملا نامثألاو تامدخلاو داوملا ةدوج نع
 .اj÷ لومعملا تاميظنتلاو ن/ناوقلل

 نوثالثلاو دحاولا لصفلا
 حلاصملاو ةعامجلا سيئر ديسلا ىßإ رارقلا اذه ذيفنتب دهعي
 .ھصاصتخا ةرئاد ي` لك ةيلحملا ةطلسلاو ةيعامجلا

 Ü< 2018نون 28 ي` زالك ررحو

 .يدهاجملا دمحم ،زالك ةــــــــــــــعامج ســيئر :ءاظمإلا
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 القنيطرة –سال  -جهة الرباطباملتواجدة   الترابية مجالس الجماعاتالنصوص الخاصة املتعلقة ب
 

لجماعات املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس ا
 ورؤسائها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرطة اإلدارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصحة العمومية والنظافة والسكينة العامة والبيئة ظحف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 الخدماتية و الحرفية و التجارية االنشطة تنظيم

 
/ق ش ق ح م ش إ 03/2018قرار تنظيمي جماعي رقم 

يتعلق بتنظيم مجال  04/09/2018بتاريخ   م/ج ق
 وتنظيف السيارات الخفيفة  استغالل محالت غسل

 
 رة،ـــرئيس جماعــة القنيط
 1436رمضان  20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير رقم 

 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  07)
 ؛املتعلق بالجماعات

 25) 1332شوال  3ظهير الشريف املؤرخ في بناء على الو 
( املنظم للمؤسسات املضرة واملزعجة أو 1914غشت 

 الخطيرة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
 8) 1334محرم  30بناء على الظهير الشريف املؤرخ في و 

( بشأن التدابير الصحية الواجب اتخاذها من 1915دجنبر 
يتين باملدن، أجل املحافظة على الصحة والنظافة العموم

 كما وقع تغييره وتتميمه ؛
جمادى الثانية  22بناء على الظهير الشريف املؤرخ في و 

( املغير واملتمم للظهير الشريف 1933أكتوبر  13) 1352
( املنظم 1914غشت  25) 1332شوال  3املؤرخ في 

للمؤسسات املضرة واملزعجة أو الخطيرة، كما وقع تغييره 
 وتتميمه ؛

جمادى  12بتاريخ  1.58.401لظهير الشريف رقم بناء على او 
( املتعلق باإلنذارات املترتب 1958دجنبر  24) 1387الثانية 

عليها أداء غرامات ملعاقبة مرتكبي بعض املخالفات 
للقرارات البلدية املتعلقة باملحافظة على الصحة وحماية 

 10بتاريخ  1.90.91املغروسات، املغير بالظهير الشريف رقم 
(، بتنفيذ القانون رقم 1992نونبر  19) 1413دى األولى جما

 كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 14.88
صفر  05الصادر في  2.56.604بناء على املرسوم رقم و 

( املغير واملتمم للقرار الوزيري 1956شتنبر  11) 1376
( بشأن التدابير 1952نونبر  4) 1372صفر  15املؤرخ في 

طبقـة على جميع املحالت التي العامة للنظافة والصحة امل
تمارس فيها الحرف التجارية والصناعية أو الحرة، كما وقع 

 تغييره وتتميمه ؛
رجب  11الصادر في  2.78.157بناء على املرسوم رقم و 

( املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ 1980مايو  26) 1400
بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان 

مة املرور والصحة واملحافظة على الصحة العمومية، سال 
 كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى الثانية  22بناء على القرار الوزاري املؤرخ في و 
( املتعلق بترتيب املؤسسات املضرة 1933أكتوبر  13) 1352

 واملزعجة أو الخطيرة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1360األول   ربيع  10ي بناء على القرار الوزاري املؤرخ فو 
املركزي للصحة  باملجلس  املتعلق  ( 1941ابريل  8)

واللجان الصحية اإلقليمية للوقاية الصحية والنظافة 
تغييره   وقع الصحية، كما  البلدية  للمكاتب   واملنظم

 وتتميمه ؛ 
نونبر  4) 1372صفر  15بناء على القرار الوزاري املؤرخ في و 

للنظافة والصحة املطبقة على ( بشأن التدابير العامة 1952
جميع املحالت التي تمارس فيها الحرف التجارية والصناعية 

 أو الحرة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛  
 3/م ح م /ق ج م / 38بناء على الدورية الوزارية رقم و 

املتعلقة باملحافظة على النظافة  1993يناير  26بتاريخ 
 ؛والصحة العموميتين 

املصادق  02/2011ر التنظيمي الجماعي رقم بناء على القراو 
املراد تعديله واملتعلق بتنظيم  18/04/2011عليه بتاريخ 

امللك الجماعــي العــام مؤقتــا ألغــراض تجاريــــة أو صناعيـــة أو 
 ؛مهنيـــة

 ؛بنـاء علـى القــرار الجبـائـي الجاري به العملو 
جماعـــة القنيطرة وبناء على مداولة املجلــس الجماعـــي ل

 2018املجتمع في إطار دورته اإلستثنائيــة لشهــر يوليوز 
 .2018يوليوز  04بتاريخ  50/2018مقـــرر عدد 
 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 
يهدف هذا القرار إلى تحديد املواصفات والشروط 
الضرورية الواجب توفرها في املحالت التجارية والصناعية 

بناياتها الستغاللها في ممارسة نشاط واملهنية وصالحيات 
غسل وتنظيف السيارات الخفيفة سواء كان ذلك 
التنظيف بالجاف أو باستعمال البخار أو املاء. وال يمكن 

املركبات ذات هذا النشاط على مستوى الشاحنات و مزاولة 
الوزن الثقيل أو تلك التي تقوم بشحن مواد قد تعتبر 

 .ملوثة
ـــــد ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تحديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدف إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا يهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات كمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطرة واإلجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ملســ

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن أجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرخيص مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي عمليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب إتباعهــ ــ ــ ــ ــ ــ الواجــ
ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة العموميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحية والنظافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمان الوقايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضـ
وحمايــــــــــــــــــــة البيئــــــــــــــــــــة ، والحفــــــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــــــى رونــــــــــــــــــــق وجماليــــــــــــــــــــة 
ـــــــــف األزقــــــــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــــــــوارع والســــــــــــــــــــــــــاحات  املدينــــــــــــــــــــــــــة بمختلـــــــــــــــــ

ــــة وذ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لــــــــــــــــــــــــــــــــالعموميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوانين واألنظمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا للقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ك طبقـ
 الجــــــــــــــاري بهــــــــــــــا العمــــــــــــــل فــــــــــــــي إطــــــــــــــار االختصاصــــــــــــــات املخولــــــــــــــة
لــــــــــــــــــــــــــــرئيس جماعــــــــــــــــــــــــــــة القنيطــــــــــــــــــــــــــــرة بمقتضــــــــــــــــــــــــــــ ى القــــــــــــــــــــــــــــانون 

 التنظيمي املتعلق بالجماعات  .
 الفصل الثاني 

ال يســــــــــــــــــمح بفتـــــــــــــــــــح أي محــــــــــــــــــل بقصــــــــــــــــــد ممارســــــــــــــــــة نشــــــــــــــــــاط 
غســــــــــــــــــــــــــــل وتنظيــــــــــــــــــــــــــــف الســــــــــــــــــــــــــــيارات الخفيفــــــــــــــــــــــــــــة إال بعــــــــــــــــــــــــــــد 
ـــــــــــرخيص فـــــــــــــي هـــــــــــــذا الشـــــــــــــأن مـــــــــــــن طـــــــــــــرف  الحصـــــــــــــول علـــــــــــــى تــ
املصـــــــــــــــــــالح اإلداريــــــــــــــــــــة الجماعيــــــــــــــــــــة املختصــــــــــــــــــــة وذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــا 

ــــة أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املهنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن مزاولـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم تكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعة لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة خاضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و الحرفــ
  .لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرطة اإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  وتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مصـ
ـــــتغالل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب االســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل طالـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراخيص لكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــىالتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفرت  متـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ

الشــــــــــــــــــــــــروط النظاميـــــــــــــــــــــــــة املنصـــــــــــــــــــــــــوص عليهـــــــــــــــــــــــــا واملتعلقـــــــــــــــــــــــــة 



36 العـدد األربعون اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية 12 صفر 1441 )11 أكتوبر 2019(

 

 نوـــــــــــــــــــــــكت ال نأ ةطيرـــــــــــــــــــــــش صيخا>ـــــــــــــــــــــــ;لا حنـــــــــــــــــــــــم تاءارجإـــــــــــــــــــــــب
 ةــــــــــــــــــماعلا ةحــــــــــــــــــصلا ىــــــــــــــــــèع ةيبلــــــــــــــــــس تاــــــــــــــــــساكعنا طاــــــــــــــــــشنلل
 .ةنيكسلاو رورملا ةمالسو

  ثلاثلا لصفلا

 لسغ طاشن ةسرامم ي` اهلالغتسا بجاولا تالحملا عضخت
 اj÷ يراجلا ن/ناوقلا تايضتقمل ةفيفخلا تارايسلا فيظنتو
 وأ اijايانب >/يغتو اهعيسوتو اj˘اشنإب قلعتي اميف لمعلا
ijئي€jةرضملا تاسسؤملا نمض تالحملا هذه فينصت متيو .ا 
 عضخت ÍFف يßاتلابو ة>/طخلا و ةجعزملا و ةحصلاب
 ھبجومب ثدحملا 1914 >/هظ اهرقي ÆFلا ةيرادإلا تاءارجإلل
 ھب ءاج يذلا فينصتلل عضخت امك ،ةبترملا تاسسؤملل
 لوح يرادإ ثحب ءارجإ بلطتي كلذل ؛ 1933 موسرم
 ناكسلا ضا>;عا وأ لوبق نم دكأتلل راضملاو عفانملا
 راطإ ي` éFعملا éFقتلا مسقلا ھب موقي .عورشملل نيرواجملا
 ةئيj€لا ميمصت ميلست لبق ،ةعبتملا ةينوناقلا ةرطسملا
   .ھلالغتسا دارملا لحملاب صاخلا

  عبارلا لصفلا

 ةسرامم صيخرت ىèع لوصحلا ي` ن/بغارلا ىèع ن/عتي
 رفوتت نأ ةفيفخلا تارايسلا فيظنتو لسغ طاشن
 :ةيلاتلا طورشلا ىèع مijالحم

  :ةينقتلا طورشلا - أ
 ةيسيئرلا عراوشلاب تالحملا ھتاه دجاوتت ال نأ بجي §

 : ةيلاتلا ى>Üكلاو
 سماخلا دمحم عراش -
 يرويدلا دمحم عراش -
 يكلملا شيجلا عراش -
  ن/فشات نبا فسوي عراش -
 ةيسداقلا عراش -
 لالقتسالا عراش -
 زيزعلا دبع يالوم عراش -
 يدوادلا ديعس عراش -
 ة>/سملا عراش -
  ة>;نع قيرط -
 يناثلا نسحلا عراش -

 ÆFلا >/بكلا مجحلا تاذ تالحملا عراوشلا هذه نم éFثتستو
 ÆFلاو ضرغلا اذهل ةزهجملاو 2م200 ن/ب ام اj€حاسم زواجتت

 ءوجللا نود تالحملا لخاد اهطاشن سرامتو لغتشتس
 .ماعلا كلملل ايئاوشع
 لقألا ىèع دحاو فقوم لحملا مامأ رفوتي نأ بجي §

 ماعلا كلملا قوف تارايسلا >Ìن مدعل ھب تارايسلا نكرل
  .>/غلا تاهجاو مامأ وأ
 ةفلاخم يأ ھلالغتسا دارملا لحملاب نوكت الأ نأ بجي §

 مايقلا بجيف تافلاخم ةيأ دوجو ةلاح ي`و .ءانب
اقفو اهحيحصتب

ً
 رظنلا لبق لمعلا اj÷ يراجلا ةمظنألل 

 .صيخ>;لا بلط ي`
 و طاشنلا اذه ةلوازمل ةيفاك ةحاسم اذ لحملا نوكي نأ §

 .²م 80 نع لقت الأ
 ةمالسلا و ةحصلا طورشو تالهؤم ىèع رفوتي نأ  §

 .ةئيبلا ةيامح نوناق و >/معتلا نوناقب ةرطسملا
 ةلباق ةبلص ءانب داومب ةاطغم لحملا ةيضرأ نوكت نأ §

 وأ ةذفنم >/غ قالزنالل ةمواقمو فيظنتلاو لسغلل
 فيرصت ليهستل فيفط رادحنابو ءاملل ةبرسم
 .ةلمعتسملا هايملاو لئاوسلا

 ةلمعتسملا هايملا فرصل تاعولابب ةدوزم نوكت نأ  §
 ردصم نوكت ال نأو اj€يضرأب ماكحإب ةتبثم نوكتو
 وأ تارشحلل برست ردصم وأ ةÿjركلا ةحئارلل ثاعبنا
 .ضراوقلا
 ال ولعب كلذ ھبشي ام وأ ةيجيلز ةدامب اj‹اردج طلبت نأ  §

 بجو كلذ ىèع الع ام لكو ؛>;م 1.80 نع لقي
 لسغلل لباق ءالطب ھتغابص

 ىèع وأ هايملل رود ىèع تالحملا هذه رفوتت نأ بجي  §
 .نيديلل لسغمب دوزم ضاحرم
 .ةددجتم و ةيفاك ةيوijو ةءاضإ ىèع رفوتت نأ بجي §
 نكميو برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب لحملا طبر متي نأ  §

 تارايسلا فيظنتو لسغ ي` لمعتسملا ءاملا لامعتسا
 ءاملل ةلقتسملا ةلاكولا فرط نم هريودتو ھتيفصت قبس
 ةيفوجلا هايملا لامعتسا عنمي و .ةرطينقلاب ءابرهكلاو
 ىèع لوصحلا دعب الإ رابآلا رفحب تالحملا هذه لخاد
 .ةينعملا تاهجلا نم كلذب صيخرت
 هايملا فيرصتل >/هطتلا ةكبشب لحملا طبري نأ §

 دعب الإ ةرشابم هايملا كلت غيرفتب حمسي الو ،ةلمعتسملا
 (fosse à graisse) ةيفصتلا ضوحب اهرورم وأ اهريودت
 .ةبرتألاو بساورلا يقلتل
 رايتلا نوكي نأ ىèع يئابرهكلا رايتلاب اهطبر متي نأ  §

 تايلآلا ددعو ةيعون بسح بولطملا دهجلل اقباطم
 لك >/فوت ىèع صرحلا عم طاشنلا اذه ي` ةلمعتسملا

 .ةيئابرهكلا ةرادلا ي` ةمالسلا طورش
 نوكت ÆFلا قيرحلا ةحفاكم تاودأب لحملا ديوزت  §

 ةياقولا حلاصم فرط نم ةدمتعملا جذامنلل ةقباطم
 .ةيندملا
 وذ 9 ي` رداصلا فيرشلا >/هظلاب ةدراولا ماكحألا ةاعارم §

 ھبجومب مظنملا )1953 زويلوي 22( 1372 ةدعقلا
 تارارقلا اذكو ةيراخبلا طغضلا تالآ لامعتسا
 17و تشغ 22و 19 خيراتب ةقاطلا ةيريدم نع ةرداصلا
 ةبقارمو ةنايصو ةعانصب ةقلعتملا Ü<1953نجد
 نيذلل ةبسنلاب ةيراخبلا تالآلا حالصإو لامعتساو
 مj€لوازم لالخ نم ةيراخبلا طغضلا تالآ نومدختسي
 .طاشنلا اذهل

 :ةيرادإلا طورشلا -ب
 لحم لالغتساو حتف ي` بغري صخش لك ىèع ن/عتي
 نأ ةفيفخلا تارايسلا فيظنتو لسغ طاشن ةسراممل
 :ةيلاتلا قئاثولا نم نوكتي يرادإ فلمب مدقتي
  :)دارفألا( ن/يتاذلا صاخشألل ةبسنلاب -1
s إ ھجوم بلطßلجأل ةرطينقلا ةعامج سيئر ديسلا ى 

 عون ھلالخ نم ن/بي ةيرادإ ةصخر ىèع لوصحلا
  . ةبولطملا ةصخرلا
s لع قداصم فيرعتلل ةينطولا ةقاطبلا نم ةخسن–jا، 
s لع قداصم ءاركلا ةدقع نم ةخسن–jةقفاوم وأ ،ا 

 ىßإ ةراشإلا مدع ةلاح ي` ، اj–لع قداصم كلملا بحاص
 . ءاركلا ةدقع ي` ھلالغتسا دارملا طاشنلا عون
s لع قداصم رهش رخآل ءاركلل لصو نم ةخسن–jا. 
s `ةيكلملا تابثإ ةداهشب ءالدإلا بجي ةيكلملا ةلاح ي 

 .) رهشأ 3 اijدم زواجتت ال (  ةيلصألا
s ميمصت نم ةخسن وأ نكسلا ميلست ةصخر نم ةخسن 

 .ةقباطملا ةداهش نم وأ لحملا
s بلطلا بحاصل ةيفارغوتوف روص )03( ثالث. 
s ثيح نم( ھلالغتسا دارملا راقعلا لوح ةماع تانايب 

 ÆFلا تارايسلا ددع ؛ةهجاولا لوط ؛ةحاسملا ؛عقوملا
 حوتفم رمم ىèع لحملا دوجو اÏjعوتسي نا نكمي
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 نكمي ھمامأ فقوم دوجو وأ رمملا اذه ضرعو
 )تارايسلا ن/ك>;ل ھلالغتسا
s لا تا™/هجتلاو تالآلا لوح تامولعم و تانايبÆF بغري 

 .اهمادختسا
 راضملاو عفانملا نع ثحبلا رئاوص ءادأ ليصوت -2

 غلابمل ددحملا يuامجلا رارقلاب ھغلابم ةددحملا
 ةينا™/م ةدئافل ةضوبقملا تابجاولاو موسرلا
 .ةعامجلا
 :)تاكرشلا( ن/يونعملا صاخشألل ةبسنلاب

s إ ھجوم بلطßةنيدمل ةيرضحلا ةعامجلا سيئر ديسلا ى 
  .ةيرادإ ةصخر ىèع لوصحلا لجأل ةرطينقلا
s اسألا نوناقلاı}F ةكرشلل  
s رامثتسالل يوهجلا زكرملا نم ةيرادإ ةداهش 
s ةيبلسلا ةداهش  
s يراجتلا لجسلا نم ةخسن  
s ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن . 
s لع قداصم ءاركلا ةدقع نم ةخسن–jا .  
s لع قداصم كلملا بحاص ةقفاوم–jمدع ةلاح ي` ، ا 

 ةدقع ي` ھلالغتسا دارملا طاشنلا عون ىßإ ةراشإلا
 .ءاركلا
s `ةيكلملا تابثإ ةداهشب ءالدإلا بجي ةيكلملا ةلاح ي 

 . ) رهشأ 3 اijدم زواجتت ال  ( ةيلصألا
s ميمصت نم ةخسن وأ نكسلا ميلست ةصخر نم ةخسن 

 .ةقباطملا ةداهش نم وأ لحملا
s يرضلا ليجستلا ةداهش¯F يرضلا فيرعتلا ةداهش وأ¯F. 
s ثيح نم( ھلالغتسا دارملا راقعلا لوح ةماع تانايب 

 ÆFلا تارايسلا ددع ؛ةهجاولا لوط ؛ةحاسملا ؛عقوملا
 حوتفم رمم ىèع لحملا دوجو اÏjعوتسي نا نكمي
 نكمي ھمامأ فقوم دوجو وأ رمملا اذه ضرعو
 )تارايسلا ن/ك>;ل ھلالغتسا
s لا تا™/هجتلاو تالآلا لوح تامولعم و تانايبÆF بغري 

 .اهمادختسا
s ةددحملا راضملاو عفانملا نع ثحبلا رئاوص ءادأ ليصوت 

 موسرلا غلابمل ددحملا يuامجلا رارقلاب ھغلابم
 .ةعامجلا ةينا™/م ةدئافل ةضوبقملا تابجاولاو

 سماخلا لصفلا
 لالغتسإ صخر حنمب ةيرادإلا ةطرشلا ةحلصم موقت
 صاصتخا ي` ةلخادلا ةيعانصلاو ةينهملاو ةيراجتلا تالحملا
 حلاصم ىدل لغتسملا ھب مدقتي بلط ىèع ءانب ةعامجلا
 لحملل ةطلتخملا ةيرادالا ةنجللا ةنياعمو ةعامجلا هذه
 ةحناملا ةطلسلا ظافتحإ عم .تافصاوملاو طورشلل قباطملا
 ةفلاخم دنع لالغتسإلا صخر بحس قحب صيخ>;لل
 .رارقلا اذه تايضتقم

 سداسلا لصفلا
 لسغ طاشن ةسرامم ي` اهلالغتسا دارملا تالحملا عضخت
 ةنجللا فرط نم ةنياعملل ةفيفخلا تارايسلا فيظنتو
 نم ققحتلا دصق كلذو ةنياعملاب ةفلكملا ةطلتخملا
 اذكو رارقلا اذه ي` اj–لع صوصنملا طورشلل اj˘افيتسا
 ةنيكسلاو ةحصلاو ةفاظنلاب ةقلعتملا دعاوقلل اj€قباطم
 اذه ي` ةرداصلا ةيعامجلا تارارقلا  اذكو ن/تيمومعلا
  .اj÷ لثمم وضع لك صاصتخا بسح ، ناديملا

  عباسلا لصفلا

 نأ ةنياعملا ءارجإ لالخ نم ةصتخملا ةنجللا تتبثأ اذإ
 فيظنتو لسغ طاشن ةسرامم ھلالغتسا دارملا لحملا
 طباوض ھيف مدعنت بلطلا عوضوم ةفيفخلا تارايسلا

 اذه ةسرامم نأش نم وأ ن/تيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا
 ، رورملا ةمالسو ةماعلا ةنيكسلاو ةئيبلاب رارضإلا طاشنلا

 عراشلا ىèع ةلطملا ةيمامألا ھتهجب وأ لحملا لخاد نم ءاوس
 ةنياعملا رضحم ىوتسم ىèع ةحارص كلذ نودت اj‹إف ،
 سيئرل ايباتك اريرقت عفرت وأ اijاحا>;قاو اÿjأرب اعوفشم
  . بسانملا رارقلا ذاختال يدلبلا سلجملا

 نماثلا لصفلا

 لالغتساب ةيرادإ ةصخر يuامجلا سلجملا سيئر ملسي
 علطي نأ دعب بلطلا عوضوم طاشنلا ةسرامم ي` لحملا
 لحملا نأب دكأتلا دعبو ةنياعملل يئاj”لا رضحملا ىèع
 اj÷ لومعملا ن/ناوقلا ي` اj–لع صوصنملا طورشلل ي`وتسم
 مل ةنياعملا ءارجإ نأو نأشلا اذه ي` ةرداصلا تارارقلاو
 .عوضوملا ي` ةظحالم ةيأ نع رفسي

 عساتلا لصفلا

 ةصخرلا بحس متي ،رمألاب éFعملا راذنإ دعبو ةفلاخملا دنع
 ةلاح ي` يuامجلا سلجملا سيئر فرط نم ديفتسملا نم
 يراجلا ن/ناوقلا تايضتقمل ةسسؤملا بحاص ما>;حا مدع
÷jال صيخ>;لا عوضوم لحملا نأ ن/بت اذإ وأ لمعلا ا 
 رورملا ةمالسو ةماعلا ةنيكسلاو ةحصلا طورشل بيجتسي
 كلذو طيحملاب رارضأ ثادحإ ي` اببس طاشنلا اذه نوكي وأ
 دعب ةصتخملا حلاصملا ھيلإ اهعفرت ÆFلا ريراقتلا ىèع ءانب
 مدع وأ ررضلا عفر ناشب ةيرطسملا تاءارجإلا لك ذافنتسا
 طورشب ةقلعتملا تاميلعتلا ذيفنتب لحملا بحاص ما™;لإ
 وأ ددحملا لجألا لخاد رورملا ةمالسو ةنيكسلاو ةحصلا
 .لاجملا اذه ي` اj÷ لومعملا ن/ناوقلاو ى`انتي امب مايقلا

 رشاعلا لصفلا

 مايقلا تارايسلا فيظنتو لسغ تالحم يèغتسم ىèع عنمي
 :يèي امب

s وأ لغتسملا فرط نم تيبملا وأ نكسلل لحملا لامعتسا 
 .ھيمدختسم فرط نم

s طاشنلل ةفلاخم ةيتامدخ وأ ةيفرح ةطشنأ ةلوازم 
 عيبو ميحلتلا و ةغابصلاو كيناكيملاك( ھب صخرملا
 وأ يراجت طاشن لك ةماع ةفصبو ةككفملا ءازجألا

 )ثولمو جعزم ي`رح
s تارايسلا تويز >/يغتو ميحشت. 
s تايلمعلا هذه لامكتسا وأ تارايسلا لسغو فيظنت 

 .قيرطلا ةعراق ىèع
s ثاثألاب وأ ماعلا كلملاب تارايسلا مزاولو داجسلا طسب 

 .يuامجلا
s غ وأ ردصملا ةلوهجملا عيملتلاو >/هطتلا داوم لامعتسا/< 

 .ةئيبلاب وأ ناكسلاب ةرضملا وأ اهلامعتساب صخرم
s  لا تاودألاو تايلآلا لامعتساÆF ةجعزم تاوصأ ثدحت 

 .اهليغشت دنع
s  ة>/طخ داوم وأ لاعتشالا ةعيرس داوم نيزختو كسم. 
s  وأ نكسمب لصتم باب وأ ذفنم يأ لحملل نوكي الأ 

 ةيفرح وأ ةيراجت ةطشنأ ھيف لوازت يراجت لحمب
  .ىرخأ
s ع لوصحلا دعب الإ ةينالعإ ةحولب لحملا زهجي الأèى 

 نم ةملسم  كلذب ھل حمست ÆFلا ةينوناقلا ةصخرلا
 .ةعامجلا حلاصم فرط

s وأ ةدايزلاب لحملا ةحاسم ليدعت وأ طاشنلا >/يغت مدع 
 ÆFلا ةينوناقلا ةصخرلا ىèع لوصحلا دعب الإ ناصقنلا
 .ةعامجلا حلاصم فرط نم ةملسم  كلذب ھل حمست
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  عدم تشغيل يد عاملة غير نظامية أو من فئة
القاصرين أو األحداث أو من الفئات التي ال تتوفر على 

 الوثائق اإلدارية الالزمة.
 الفصل الحادي عشر

ل وتنظيف إن رخص فتح املحالت ملمارسة نشاط غس
السيارات الخفيفة، رخصة شخصية تسلم بصفة نفعية 
تدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ تسليمها للمستفيد 
ويمكن للسلطة املانحة للترخيص إلغاؤها وسحبها منه عند 
مخالفته للقوانين الجاري بها العمل ومخالفته ملقتضيات 

ر وكل هذا القرار، كما ال يسمح لصاحبها تفويتها إلى الغي
مخالفة ملقتضيات بنود الرخصة املسلمة له تستوجب 
إتخاذ اإلجراءات الالزمة وان اقتض ى الحال إلغاء وسحب 

 الرخصة  دون املطالبة  بأي تعويض كيفما كان نوعه.
 الفصل الثاني عشر

يكون للمراقبين املحلفين املكلفين بضبط املخالفات 
ماكن صالحية حق دخول األ  املنصوص عليها قانونا 

واملحالت العامة وضبط املخالفة وتحرير املحاضر الالزمة 
 الجهة املختصة ، ىوإحالتها إل

ويمكن لرئيس الجماعة االستعانة بأفراد القوة العمومية 
في الحاالت التي يجوز فيها اإلقرار باملنع من مزاولة النشاط 

 أو في حالة اإلقرار بإغالق محل.
 الفصل الثالث عشر

ـــــالف ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل مخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرار التنظيمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوابط  هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضــ
وذلــــــــــــــــــــــــــــك بفــــــــــــــــــــــــــــتح محــــــــــــــــــــــــــــل ممارســــــــــــــــــــــــــــة نشــــــــــــــــــــــــــــاط غســــــــــــــــــــــــــــل 
ـــــــــــيارات الخفيفــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــدون الحصــــــــــــــــــــــــــول  وتنظيـــــــــــــــــــــــــف الســــــــــــــ
علـــــــــــــــــــــــــــى رخصـــــــــــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــذلك أو يعمـــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــــارج 
ـــــــات املـــــــــــــــــــــــرخص بهـــــــــــــــــــــــا، يعتبـــــــــــــــــــــــر مخالفـــــــــــــــــــــــا للقـــــــــــــــــــــــانون  األوقــــــــــــــــ
وبالتــــــــــــــــالي يجــــــــــــــــب اتخــــــــــــــــاذ اإلجــــــــــــــــراءات الالزمــــــــــــــــة فــــــــــــــــي حقــــــــــــــــه 

 ومنها: 
  إشــــــــــــــــــــعاره و إلزامــــــــــــــــــــه بالحصــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــى الرخصــــــــــــــــــــة

 انونية حسب الشروط النظامية. الق
  إصدار قرار املنع من ممارسة النشاط باملحل بعد

إتباع املسطرة القانونية عند التعنت وعدم احترام 
 الضوابط. 

 
 الفصل الرابع عشر

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنظم ملجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرار املـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ممارســـــــــــــــــــــة نشـــــــــــــــــــــاط غســـــــــــــــــــــل إن القــ
ـــــدار  وتنظيـــــــــــــــــــــــــــــــف الســــــــــــــــــــــــــــــــيارات الخفيفــــــــــــــــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل املـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ داخـــ

ـــــابال الحضـــــــــــــــــــــــــري ملدينـــــــــــــــــــــــــة القنيطـــــــــــــــــــــــــرة، لـــــــــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــــــــــون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـــ
ـــــره  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه  ونشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه واإلخبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد تبليغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق إال بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للتطبيـــ

 لإلطالع عليه من طرف العموم.
 

 الفصل الخامس عشر
يعهد بتنفيذ هذا القرار رئيس الجماعة واملدير العام 
للمصالح واملصالح الجماعيـة املختصة والسلطـة املحلية و 

 مصالح األمن كل في دائرة اختصاصه. 
 04/09/2018بتاريخ وحرر بالقنيطرة 

 رئيس جماعة القنيطرة: عزيز رباحإمضاء: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميدان السير و الجوالن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنظيم محطات وقوف الحافالت وسيارات النقل
 

 01/06/2018بتاريخ 411مؤقت عدد  قرار جماعي
للترخيص بمنح االستغالل املؤقت للملك العمومي 

بواسطة محطات وقوف السيارات والشاحنات 
 والدراجات العادية والنارية بجماعة سال

 رئيس جماعة سال،
املتعلق  113-14بناء على القانون التنظيمي رقم 

 1-15-85بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 ؛(2015يوليوز  07) 1436رمضان  20بتاريخ 

يحدد بموجبه نظام  30-89بناء على القانون رقم و 
الضرائب املستحقة لفائدة الجماعات املحلية وهيأتها 

الصادر في  1-76-584الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
(، حسب ما 1989نوفمبر  21)  1410ربيع الثاني  21ب 

 ؛هوقع تعديله وتتميم
 1396شوال  5بتاريخ  2-76-576بناء على املرسوم رقم و 
نظام محاسبة الجماعات املحلية  ( بسن1976شتنبر  30)

 ؛وهيأتها
جمادى األولى  2صادر في  2-99-786بناء على املرسوم رقم و 

 2-99-576(بتغيير املرسوم رقم 1999شتنبر  27)  1420
ظام ( بسن ن1976شتنبر  30)1396شوال  5الصادر في 

 ؛ملحاسبة الجماعات املحلية وهيأتها
موافق  1340صفر  17بناء على الظهير الشريف الصادر في و 

املتعلق باألمالك الخاصة بالبلديات وكذا  1921أكتوبر  19
 ؛الظهائر الشريفة املغيرة واملتممة له

موافق  1337صفر  24بناء على الظهير الشريف املؤرخ في و 
باالحتالل املؤقت للملك العمومي املتعلق  1918أكتوبر  30

 ؛كما وقع تغييره وتتميمه
موافق  1369محرم  22بناء على الظهير الشريف املؤرخ في و 

في شأن منح بعض الرخص في شغل امللك  1949نوفمبر  14
 ؛البلدي 

 1340جمادى األولى  11بناء على القرار الوزاري الصادر في و 
تدبير امللك البلدي املحدد لكيفية  1921دجنبر  31موافق 

 ؛كما وقع تغييره وتتميمه
الجماعي بشأن تنظيم السير والجوالن  القرار على بناءو 

تحيينه  تم كما 2007 ماي 07 بتاريخ 02 رقم سال بمدينة
 ؛وتتميمه

بناء على القرار الجبائي البلدي املعتمد واملتعلق بتحديد و 
نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات 

 ؛ملستحقة لفائدة ميزانية الجماعةا
بناء على مداوالت املجلس الجماعي لسال خالل دورته و 

في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ 2016العادية لشهر ماي   
 ؛2016ماي  04
بناء على مقتضيات دفتر الشروط و التحمالت الخاص و 

بمنح رخص االستغالل املؤقت للملك العمومي بواسطة 
 ؛لسيارات والدراجات النارية والعاديةمحطات وقوف ا

بناء على محضر الجلسة الثانية لفتح األظرفة الخاصة و 
ملنح  2018يونيو 05بتاريخ 06بطلب عروض مفتوح رقم 
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رخص االستغالل املؤقت للملك العمومي بواسطة محطات 
 .وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية

 يــقـرر مـا يلــي:
 البند األول 

مكرر  169الكائن مقرها  ZHAR ZITOUNEخص لشركة ير 
باالستغالل حي سيد الهادي زواغة العليا فاس،  14زنقة 

املشار إليهما بالبند الثاني أسفله ( 2-1املؤقت للحصة )
ملحطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية 
الكائنة بمقاطعة ملريسة سال واملصادق عليها في دفتر 

 لتحمالت املشار إليه أعاله.الشروط و ا
 البند الثاني

 حددت حصتي االستغالل وفقا لنتائج طلب العروض:
( بمقاطعة ملريسة والذي 2-1بالنسبة للحصتين معا رقم  )

 191.000.00بمبلغ   ZHAR ZITOUNEتقدمت به شركة 
 درهم )مائة و واحد وتسعون ألف درهم(.

 19: عدد محطاتهـــا  1*الحصة رقم 
ال من املرس ى إلى املون الكبير،ومن هذا شاطئ س (1

 األخير إلى املون الصغير.
 (ساحة السوق املركزي )بوظهر،وأمام الباب الشمالي،2

أمام نظارة األوقاف وأمام بنك الوفاء الجهة اليسرى،و 
 وأحباس سال الجهة اليمنى(.

(أمام السوق املركزي الرصيف الخاص بالدراجات 3
 النارية.

 ليح )الجهة اليسرى(.(ساحة حمام الش4
(ساحة مسجد حي اشماعو ملريسة )ما عدا أوقات صالة 5

 الجمعة(.
 (أمام مستشفى العياش ي )الجهة اليسرى(.6
 (عيادة املقام الجميل)الجهة اليسرى(.7
مارس من باب بوحاجة إلى مدرسة فاطمة  2(شارع 8

 الفهرية.
 (ساحة مقبرة باب معلقة.9

 (شارع الجيش امللكي.10
 قة سيدي بوحاجة الرمــل(زن11
 باب بوحاجة. –(أمام مقهى السفراء 12
 (أمام محطة بوشعيب الحريزي.13
 (شارع موالي على الشريف.14
(ساحة مارينا من ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع 15

 فاس إلى عيادة املقام الجميل.
(شارع بن عبود املالح الجديد( شارع بالل زنقة أمد 16

 بن عبد الهادي زنيبر. البكري ودرب محمد
 2(زنقة بن خلدون املالح الجديد إلى ملتقى شارع 17

 مارس.
 ( إعدادية لال حسناء. 18
 ( ساحة مصلحة البريد باب شعفة.19

 18: عـــدد محطاتهـــا 2* الحصة رقم 
 ( سوق الجملة للخضر والفواكه )الجهة اليسرى واليمنى(.1

 .2(  شارع األنصار 2
 سيدي موس ى الدكالي.(  أمام مدرسة 3
 ( أمام مدرسة الشرقاوي.4
 ( ساحة سيدي مسعود مسارة.5
 ( شارع النصر من مقهى البرج إلى ملعب الرعد. 6
(ساحة مسجد اإلمام مالك وشارع الطرابلس ي من باب 7

شعفة إلى مدرسة سيدي موس ى الدكالي )ما عدا أوقات صالة 
 الجمعة(.

 .(ساحة سوق النور سيدي موس ى املريسة8
 الرمل املريسة. –(أمام النيابة)شارع العياش ي( 9

(ساحة املسجد بجانب شاطئ سال )ما عدا أوقات صالة 10
 الجمعة(

 (خارج باب سبتة )الجهةاليسرى(.11
 (شارع سعيد الطيب العلوي.12
(شارع سيدي موس ى)من البرج الركني الى ضريح سيدي 13

 موس ى الدكالي(
 (.(شارع دال )جزء مقاطعة ملريسة14
 (شارع لغرابلية.15
 (ساحة أمام مقهى إقامة الطواهري.16
 (ساحة مسجد سيدي عبد هللا بن حسون )باب مصدق(.17
 (ساحة لغرابلية .18

 البند الثالث
أشهر، تبتدئ من فاتح  06تحدد مدة االستغالل املؤقت في 

 .2018دجنبر  31إلى غاية  2018يونيو 
 البند الرابع

يحدد ثمن االستغالل املؤقت  تبعا لنتيجة طلب العروض
درهم)  191.000.00للحصتين املذكورتين أعاله في مبلغ 

مائة و واحد وتسعون ألف( درهم تؤدى مباشرة بعد الفوز 
 بالصفقة إلى السيد الخازن اإلقليمي.
 البند الخامس

يلتزم املستفيد من هذا القرار باحترام جميع مقتضيات 
رار الجبائي املعتمد، فيما دفتر الشروط والتحمالت وكذا الق

 يخص تحديد األثمان. 
 البند السادس

يلتزم املستغل بتسيير املحطات واملواقف  شخصيا أو 
بتعيين من ينوب عنه تحت مسؤوليته مع إخطار الجماعة 
بذلك وال يجوز إطالقا تفويت الرخصة أو التنازل عنها 

ئية كما يتحمل املستغل املسؤولية املدنية و الجنا للغير،
 كاملة عن جميع األضرار التي قد تقع إبان فترة االستغالل.

 البند السابع
يلتزم املستغل بتشغيل أعوان قارين تتوفر فيهم شروط 
الكفاءة والنزاهة وحسن األخالق مع تخصيصهم بلباس 
متميز وبطائق مهنية تتضمن جميع البيانات الشخصية 

افة وحراسة باإلضافة إلى رقم وتاريخ الرخصة،يكلفون بنظ
 محطات الوقوف تحت مسؤولية املستغل  .
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 البند الثامن
يمكن ألحد الطرفين أن يطالب بإنهاء العمل بهذا القرار 

يوما بواسطة  30بإشعار الطرف اآلخر مسبقا داخل اجل 
 رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل.
 البند التاسع

في حالة حدوث نزاع بين الطرفين حول تأويل أو تفسير 
مقتضيات دفتر الشروط و التحمالت أو بنود القرار، يعرض 
األمر على السيد عامل عمالة سال للبث فيه بطريقة 

 رضائية ،وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى املحاكم املختصة .
 البند العاشر

في حالة وفاة املستغل يحق لورثته االستمرار في استغالل 
في ذلك عن  محطات الوقوف إذا ما أعربوا عن رغبتهم

طريق توجيه طلب في املوضوع إلى السيد رئيس جماعة سال 
يوما من وفاة املستغل شريطة االلتزام  30داخل اجل 

التحمالت ت هذا القرار وكذا دفتر الشروط و بنفس مقتضيا
 وإال اعتبر القرار الغيا.

 البند الحادي عشر
لكات يعهد إلى كل من رئيس قسم املرافق الجماعية واملمت

مداخيل ملريسة بتنفيذ مضمون هذا القرار كل  كذا وكيلو 
 في مجال اختصاصه.

 رئيــس جــمـــاعـــة ســــال: جامع املعتصم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسمية الشوارع و الساحات
يتعلق   2018ماي  29بتاريخ  53قـــرار تنظيمي عدد 

  تسميات بعض الشخصيات واألعالم التاريخيةبإطالق 
 على طرق عمومية بتراب جماعة سال

 رئـــيـس جـــماعـــة ســال،
من  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليو  07) 1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات،  113.14رقم 

بتاريخ  1560الداخلية عدد  بناء على دورية السيد وزير و 
حول تسمية الشوارع واألزقة والساحات  2011فبراير  15

 العمومية،
بناء على توصيـات لجنة التعمير وإعـداد التـراب والبيئـة و 

 ،2018أبريل  25خـالل اجتماعهـا املنعقـد بتاريخ 
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية 

ماي  04في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ ، 2018لشهر ماي 
2018. 

 يــــقـــــرر مـــــا يــــــلــي:
 الفصل األول 

تسمية بعض الطرق العمومية بمقاطعة املريسة بتراب 
 جماعة سال، وذلك على الشكل التالي:

 

 

االسم  موقع الطرق العمومية
 القديم

 االســم الجديد

احلي سيدي موس ى الشارع الرابط بين الطريق الس
مرورا بسوق الجوطية ومدرسة زين العابدين 
 بنعبود وصوال إلى اإلعدادية الثانوية الكتبية.

 

 محمد لحبيب حبوها. بـــــــدون اســــــــم

 محمد املنوني. –الفقيه املدني بن الحسيني  بـــــــدون اســــــــم اليسـرى والـزرقـاء.

فريد  –الشيخ املختار السوس ي  –الشيخ محمد الطيب الكتــاني  –محمد الزمزمي  ـدون اســــــــمبــــــ تجـزئـة عرصـة ســال.
 –عبد الواحد املراكش ي  –عبد الواحد الدكالي  –احمد خالد الناصري  –األنصاري 

 عبد الوهاب بنمنصور .  –عبد هللا كنون  –محمد حجي  –محمد الزرقطوني 

 

إدريس بنزكري  –احمد الريسوني  –أبو العباس السبـتي  –عزيز لحبابي  –احمد بحنيني  ــــــــمبـــــــدون اس حــي األمل.
احمد بن الفقيه  –محمد بن عبد السالم السائح األندلس ي  –محمد بن علي الدكالي  –

 أبو زيد بريطل. –احمد بن موس ى التطواني   –الجريري 

 

 الفصل الثاني
 كل فيما يخصه.   ل من السيد املدير العام للمصالح بالجماعة والسيد رئيس قسم الوسائل املشتركةيعهد بتنفيذ هذا القرار إلى ك

 2018ماي  29حـرر بــسال، بتاريخ و 
 رئيس جـــماعة ســــال:  الســـيد

 تأشيرة السـيد عـامل عمالة سـال
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 قرارات التفويض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في املهام و اإلمضاء
 

 05/2018قرار لرئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا رقم 
يتعلق تفويض مهام اإلمضاء على الشواهد اإلدارية إلى 
 مدير مصالح الجماعة

 رئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا،
من  20صادر في  1.15.85 بمقتض ى الظهير الشريف رقم

( بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليو  07)  1436رمضان 
 منه؛ 104خاصة املادة و املتعلق بالجماعات  113.14رقم 

/ق م م 5225Dو بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 
حول اإلجراءات الخاصة بتفويض  2009يوليو  16بتاريخ 

 مهام رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه؛ 
 ي :يقـــــــرر ما يـلــــ

 الفصل األول 
 يعين السيد : ادريس بن خي  

 1958/ 01/01املولود بتاريخ : 
 11رتبته اإلدارية ووظيفته: متصرف الدرجة األولى سلم 

، مدير مصالح الجماعة املرسم و العامل بمصالح 01الرتبة 
جماعة باب تيوكا، ليقوم  مقامي وباملشاركة معي في مهمة 

 التوقيع على ما يلي :
 إدارية تتعلق بالخطوبة .شهادة  -
 شهادة إدارية تتعلق بثبوت الزوجية . -
 شهادة إدارية تتعلق بعدم الزواج . -
 شهادة إدارية تتعلق بعدم الطالق . -
 شهادة الزوجة الوحيدة . -
 شهادة استمرار العالقة الزوجية. -
 شهادة الحياة الفردية والجماعية. -
 شهادة عدم التسجيل في سجالت الحالة املدنية . -
 العزوبة .هادة إدارية تتعلق بش -
 شهادة إدارية إلثبات القرابة . -
 التحمل العائلي .شهادة إدارية تتعلق ب -
 وإثبات الهوية املوحدة. االسم ملطابقة إدارية شهادة -
شهادة إدارية إلضافة بيان اليوم والشهر برسم  -

 الوالدة . 
وذلك بمكتب مصلحة الشرطة اإلدارية الكائن 

 بمقرالجماعة. 
 فصل الثانيال

يبلغ مضمون هذا القرار إلى املوظفين العاملين باملصلحة 
 الجماعية املعنية

 الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر والذي يسري 

 مفعوله من تاريخ توقيعه. 
 2018يناير  08و حرر بجماعة باب تيوكا في 

  رضوان العامري  ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/2018قرار لرئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا رقم 
 يقض ي بتفويض اإلمضاء

 
 رئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا،

 4الصادر في   008-58-1 بمقتض ى الظهير الشريف رقم
األساس ي  ( بمثابة النظام1958فبراير 24) 1377شعبان 

 العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره و تتميمه؛
الصادر  1-15-85الشريف رقم  الظهير   ملقتضيات طبقا و 

( بتنفيذ 2015يوليوز  07املوافق ل) 1436رمضان  20في 
املتعلق بالجماعات وال سيما  113.14القانون التنظيمي رقم 

 منه؛ 105و  104املادة 
 2015دجنبر  31بتاريخ  51عدد  بناء على املنشور الوزاري و 

 حول تعيين مديري مصالح الجماعات الترابية؛
 2018يناير  08الصادر بتاريخ  1بناء على القرار رقم و 

القاض ي بتعيين السيد ادريس بن خي مديرا ملصالح جماعة 
باب تيوكا واملؤشر عليه من طرف السيد وزير الداخلية 

 ،2018فبراير  13بتاريخ 
 ـلي :يقــرر ما ي

 الفصل األول 
يفوض للسيد ادريس بن خي  مدير مصالح جماعة باب 

 تيوكا، مهمة اإلمضاء نيابة عن الرئيس ما يلي:
جميع الوثائق والقرارات اإلدارية الخاصة بتدبير  -

 شؤون املوارد البشرية.
 تعويضات للرئيس ولذوي الحق من املستشارين. -
يين ين الرسمالرواتب والتعويضات القارة للموظف -

 مثالئهم وأجور األعوان العرضيين.و 
األوامر باملداخيل واألوامر بالدفع لدى الخازن  -

 الجماعي بسيدي قاسم.
 جميع الوثائق املتعلقة بالشساعة.  -

 الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السيد الخازن 

 الجماعي لسيدي قاسم.
 الفصل الثالث

 . 2018فبراير  22ء من تاريخ يسري مفعول هذا القرار ابتدا
 

 رضوان العامري ، إمضاء: رئيس املجلس الجماعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1501قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم 
بشأن تفويض اإلمضاء على رخص   2015نونبر  19بتاريخ 

 .لكهرباءالربط بشبكتي املاء وا
 

 رئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه، 
 113.14من القانون التنظيمي رقم  103بمقتض ى املادة 

املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف 
يوليوز  07املوافق لـ  1436رمضان  20بتاريخ   1.15.85رقم 

2015، 
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 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

 1965/ 26/05ملولود بتاريخ  يفوض للسيد محمد دردار ا
بعين العودة  بصفته النائب الرابع للرئيس، اإلمضاء على 

 رخص الربط بشبكتي املاء والكهرباء.
 الفصل الثاني

 يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
 .2015نونبر  19حرر باملنزه فيو 

 لحسن الحالي ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19بتاريخ  1502 قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم
بشأن تفويض اإلمضاء على رخص الربط  2015نونبر 

 .بشبكتي املاء والكهرباء
 

 رئيس املجلس الجماعي للمنزه، 
 113.14من القانون التنظيمي رقم  103بمقتض ى املادة 

بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه  الظهير الشريف املتعلق 
 ،(2015يوليوز  07 ) 1436 رمضان 20 بتاريخ 1.15.85 رقم

 قرر ما يلي :
 املادة األولى

 30/06/1960يفوض للسيد لحسن واحمان املولود بتاريخ 
بالصويرة، بصفته النائب الثاني للرئيس اإلمضاء على رخص 

 الربط  بشبكتي املاء والكهرباء.
 املادة الثانية

 يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
 

 .2015نونبر  19حرر باملنزه فيو 
 لحسن الحالي ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  01/2018 قرار لرئيس املجلس الجماعي للمكرن عدد

التوقيع على  يقض ي بتفويض 2018 فبراير  02 بتاريخ
 الشواهد اإلدارية  

 

 رئيس املجلس الجماعي للمكرن،
 20الصادر في  1-15-85بمقتض ى الظهير الشريف رقم  

( بتنفيذ القانون  2015يوليو  7املوافق ل ) 1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات؛  113.14التنظيمي رقم 

 25در في الصا 1-02-239بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 
بتنفيذ القانون رقم   2002أكتوبر  3املوافق ل  1423رجب 

 املتعلق بالحالة املدنية؛  99-37
 2الصادر في  2-99-665بمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم و 

( املتعلق بتطبيق  2002أكتوبر  9بتاريخ ) 1423شعبان 
 25املتعلق بالحالة املدنية املؤرخ في  37-99القانون رقم 

 (؛ 2002اكتوبر 3) 1423رجب 
 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في و 

املتعلق بتثبيت اإلمضاءات، كما تم  1915يوليوز  25موافق 
 تغييره و تتميمه،

 

 يقرر ما يلي: 
 الفصل األول 

 233624يفوض  للسيد عبد السالم وكادة رقم ب.ت.و.:   
G   لرئيس    بصفته النائب األول   1969املولود بتاريخ

املجلس الجماعي املكرن،  التوقيع على الشواهد اإلدارية  
 الصادرة بجماعة املكرن.

 الفصل الثاني
يبدأ  العمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية  

 للجماعات املحلية ابتداء من تاريخ توقيعه. 
 .2018فبراير   02 في ملكرن حرر باو 

 الصمد لخضر عبد،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها
 

 19/2018قرار لرئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا  رقم 
عن اإلشهاد على   بتعيين املسؤول 2018-01-22صادر في 

وبتعيين  ماعة باب تيوكا،مطابقة نسخ الوثائق ألصولها بج
 نائبه

 
 رئيس الجماعة الترابية لباب تيوكا،

من ذي  29الصادر في  2.17.410بناء على املرسوم رقم 
( بتحديد كيفيات اإلشهاد 2017شتنبر  20) 1438الحجة 

 على مطابقة الوثائق ألصولها،
 قــــرر مــا يــلــي:

 املادة األولى
، يعين السيد الهادي مدني 2018يناير  22ابتداءمن االثنين 

محرر من الدرجة الثالثة بجماعة باب تيوكا مسؤوال منتدبا 
للقيام بمهمة اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها في 

 حدود االختصاصات املوكولة إليه.
 املادة الثانية

ابتداء من نفس التاريخ املشار إليه في املادة األولى أعاله، 
اللي مساعد تقني من الدرجة الثالثة  يعين السيد محمد ه

 نائبا للسيد  الهادي مدني.
 

 .2018-01-22باب تيوكا في بوحرر 
 رضوان العامري  ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ  08/2017قرار لرئيس املجلس الجماعي املكرن عدد

يقض ي بالتفويض في التوقيع باإلشهاد  2017شتنبر  25
 على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها

 
 رئيس املجلس الجماعي املكرن،

 20الصادر في  1-15-85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون  2015يوليو  7املوافق ل ) 1436رمضان 

صا املتعلق بالجماعات، و خصو   113.14التنظيمي رقم 
 منه؛ 102الفقرة الثانية  من املادة  
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 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في و 
املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما تم  1915يوليوز  25موافق 

 تغييره و تتميمه؛
 يقرر ما يلي.

 الفصل األول 
، G 233624   يفوض  للسيد عبد السالم وكادة،  رقم ب.ت

النائب األول  لرئيس املجلس    ، بصفته1969املولود سنة 
الجماعي املكرن، لإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ 

 الوثائق ألصولها باملكتب التابع  لجماعة  املكرن.
 الفصل الثاني

يبدأ  العمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
 للجماعات املحلية  ابتداء من تاريخ توقيعه.

 لخضر عبد الصمد ،جماعيإمضاء: رئيس املجلس ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10/2017قرار لرئيس املجلس الجماعي املكرن عدد 

 يقض ي بالتفويض في التوقيع 2017شتنبر  25بتاريخ 
باإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق 

 ألصولها
 

 ملكرن،رئيس املجلس الجماعي ا
 20الصادر في  1-15-85بمقتض ى الظهير الشريف رقم  

( بتنفيذ القانون  2015يوليو  7املوافق ل ) 1436رمضان 
املتعلق بالجماعات، و خصوصا   113.14التنظيمي رقم 

 منه؛ 102الفقرة الثانية  من املادة  
 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في و 

املتعلق بتثبيت اإلمضاءات، كما تم  1915يوليوز  25موافق 
 تغييره و تتميمه،

 يقرر ما يلي:
 الفصل األول 

 488412 يفوض  للسيد عبد العزيز املصباحي، رقم ب.ت.و 
G  بصفته النائب الرابع   ،01/01/1972املولود بتاريخ

لرئيس املجلس الجماعي املكرن، لإلشهاد على صحة اإلمضاء 
ها باملكتب التابع  لجماعة  و مطابقة نسخ الوثائق ألصول

 املكرن.
 الفصل الثاني

يبدأ  العمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
 للجماعات املحلية ابتداء من تاريخ توقيعه.

 لخضر عبد الصمد ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 28بتاريخ  2لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم قرار 

بشأن تفويض مهام اإلشهاد على صحة   2015شتنبر
اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها إلى النائب األول 

 للرئيس السيد أحمد العركوبي
 

 رئيس املجلس الجماعي للمنزه، 
 113.14من القانون التنظيمي رقم  102بمقتض ى املادة 

رقم  الظهير الشريف الجماعات الصادر بشأن تنفيذهاملتعلق ب
 ،2015يوليوز  07املوافق لـ  1436رمضان  20بتاريخ  1.15.85

 قرر ما يلي :
 فصل فريد

تفوض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ 
الوثائق ألصولها إلى السيد أحمد العركوبي املولود بتاريخ 

للرئيس، بمكتب اإلشهاد  باملنزه بصفته النائب األول  1948
على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها الذي  
يقع  مقره بالجماعة، ليقوم  بهذه املهمة مقامي، وباملشاركة 

 .2015شتنبر  28معي ابتداء من تاريخ 
 لحسن الحالي ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ  4قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم 

في شأن تفويض مهام اإلشهاد على صحة   2015شتنبر 28
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها إلى النائب الثاني 

 للرئيس السيد لحسن واحمان
 

 رئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه، 
 113.14لقانون التنظيمي رقم من ا 102بمقتض ى املادة 

املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف 
يوليوز  07املوافق لـ  1436رمضان  20بتاريخ   1.15.85رقم  
2015، 

 قرر ما يلي:
 فصل فريد

تفوض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ 
ريخ الوثائق ألصولها إلى السيد لحسن واحمان املولود بتا

بالصويرة بصفته النائب الثاني للرئيس،  30/06/1960
بمكتب اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق 
 ألصولها الذي يقع مقره بالجماعة، ليقوم بهذه املهمة مقامي

 .2015شتنبر 28وباملشاركة معي ابتداء من تاريخ 
 لحسن الحالي ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ  6قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم 

في شأن تفويض مهام اإلشهاد على صحة  2015شتنبر 28
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها إلى النائب الثالث 

 للرئيس السيد عبد املجيد سعيداني 
 

 جماعي لجماعة املنزه،  رئيس املجلس ال
 113.14من القانون التنظيمي رقم  102بمقتض ى املادة 

املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف 
يوليوز  07املوافق لـ  1436رمضان  20بتاريخ  1.15.85رقم  
2015، 

 قرر ما يلي :
 فصل فريد

يفوض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ 
ائق ألصولها إلى السيد عبد املجيد سعيداني املولود الوث

باملنزه بصفته النائب الثالث للرئيس،  03/03/1975بتاريخ 
بمكتب اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق 
ألصولها الذي يقع مقره بالجماعة، ليقوم  بهذه املهمة 

 .2015شتنبر  28مقامي، وباملشاركة معي ابتداء من تاريخ 
 لحسن الحالي ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بتاريخ  8قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم 
في شأن تفويض مهام اإلشهاد على صحة  2015شتنبر 28

الرابع  اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها إلى النائب
 للرئيس السيد محمد دردار

 
 رئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه، 

 113.14من القانون التنظيمي رقم  102بمقتض ى املادة 
ر بشأن تنفيذه الظهير الشريف املتعلق بالجماعات الصاد

 ،(2015 يوليوز  07 ) 1436 رمضان 20 بتاريخ 1.15.85 رقم
 قرر ما يلي :

 فصل فريد
هاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ تفوض مهام اإلش

الوثائق ألصولها إلى السيد محمد دردار املولود بتاريخ  
بعين العودة  بصفته النائب الرابع للرئيس،  26/05/1965

بمكتب اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق 
ألصولها الذي يقع  مقره بالجماعة، ليقوم  بهذه املهمة 

 .2015شتنبر  28معي ابتداء من تاريخ  مقامي، وباملشاركة
 

 لحسن الحالي ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1001قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم 
بشأن تفويض مهام اإلشهاد على  2017يونيو  28بتاريخ 

 طابقة نسخ الوثائق ألصولها صحة اإلمضاء و م
 رئيس املجلس الجماعي للمنزه،

املتعلق بالجماعات  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 
من  20بتاريخ  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 102(، وال سيما املادة 2015يوليو  7) 1436رمضان 
 25) 1333رمضان  12و على الظهير الشريف الصادر في 

( املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء كما وقع 1915يوليو 
 تغييره وتتميمه؛

 ؛1995دجنبر  19بتاريخ  127وعلى دورية وزير الداخلية رقم 
 قرر ما يلي:

 املادة األولى
ض للسيدة زينب نجاح املزدادة بتاريخ   13/08/1964ُتَفوَّ

لى صحة واملرتبة في درجة متصرف مساعد،  مهام اإلشهاد ع
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها بمكتب الحالة 

 املدنية لجماعة املنزه. 
 املادة الثانية

 .2017يونيو  28ُيعمل بهذا القرار ابتداء من 
 2017يونيو  28حرر باملنزه في و 

 لحسن الحالي ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 06بتاريخ   143قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم 
بشأن تفويض مهام اإلشهاد على صحة  2018فبراير 

 اإلمضاء  ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها 
 رئيس املجلس الجماعي للمنزه،

املتعلق بالجماعات  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 
من  20بتاريخ  1.15.85ر الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهي

 منه؛ 102(، وال سيما املادة 2015يوليو  7) 1436رمضان 

 25) 1333رمضان  12على الظهير الشريف الصادر في و 
( املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء كما وقع 1915يوليو 

 تغييره وتتميمه؛
 ،1995دجنبر  19بتاريخ  127وعلى دورية وزير الداخلية رقم 

 قرر ما يلي:
 املادة األولى

ض للسيدة فاطنة الخيراني واملرتبة  1965املزدادة سنة  ُتَفوَّ
في درجة متصرف، مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء 
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها بمكتب الحالة املدنية 

 لجماعة املنزه. 
 املادة الثانية

 .2018فبراير  07ُيعمل بهذا القرار ابتداء من 
 

 .2018يونيو  06ر باملنزه في حر و 
 لحسن الحالي ،إمضاء: رئيس املجلس الجماعي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 07بتاريخ  147قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم 

يقض ي بسحب التفويض في مهمة اإلشهاد  2018فبراير
 نسخ الوثائق ألصولها ومطابقة  على صحة اإلمضاء

 
 رئيس املجلس الجماعي للمنزه،

املتعلق بالجماعات  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 
من  20بتاريخ  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 68(، وال سيما املادة 2015يوليو  7) 1436رمضان 
ية، الصادر املتعلق بالحالة املدن 37.99و على القانون رقم  

من  25الصادر في  1.02.239بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 ( ؛2002أكتوبر  03) 1423رجب 

من شعبان  2الصادر في  2.99.665و على املرسوم رقم 
املتعلق  37.99( بتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  9) 1423

 بالحالة املدنية؛
خذ املت 3/2018وعلى مقرر املجلس الجماعي للمنزه رقم 

، القاض ي بإحالة طلب عزل السيد 2018فبراير  6بتاريخ 
أحمد العركوبي، النائب األول للرئيس، من عضوية مكتب 

املجلس إلى املحكمة اإلدارية المتناعه عن القيام باملهام 
 املفوضة إليه، 

 قرر ما يلي:
 املادة األولى

ُيسحب التفويض في مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء 
الوثائق ألصولها، املمنوح بموجب القرار رقم  ومطابقة نسخ

، للسيد أحمد العركوبي، النائب 2015شتنبر  28املؤرخ في  2
 األول لرئيس املجلس الجماعي. 

 املادة الثانية
 .2018فبراير  06ُيعمل بهذا القرار ابتداء من 

 
 2018فبراير  07حرر باملنزه فيو 

 لحسن الحالي، رئيس املجلس الجماعي  إمضاء:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ددع رمحل دمحم يديسل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارــق
 يq ضيوفتلاب قلعتملا 2018 رياS^ف 27 خيراتب 70/2018

 ءاضمإلا تيبثت لاجم
 

 ،رمحل دمحم يديسل يuامجلا سلجملا سيئر
 تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر Fميظنتلا نوناقلا ىèع ءانب
 نم 20 ي` رداصلا1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 ؛) 2015زويلوي 7 ( 1436 ناضمر
 بجر 25 خيراتب رداصلا 37-99  مقر نوناقلاو

 ةصاخو  ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا ) 2002 ربوتكا3(1423
 ؛ھنم ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا
 نابعش 2 خيراتب رداصلا 2-99-665 مقر يقيبطتلا موسرملاو

 37-99 مقر نوناقلا قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكا9( 1423
 ةداملا ةصاخو )2002 ربوتكا3 ( 1423 بجر 25 ي` خرؤملا
 ،ھنم ىßوألا
 : يèي ام ررقي

 لوألا لصفلا
  يراكزلا نسحم : ديسلا ن/عي
 دمحم يديس ةدايق ةلاكد راودب 20/04/1982 خيراتب دولوملا
 رمحل

 لماعلاو مسرملا ةثلاثلا ةجردلا يرادإ دعاسم ةيرادإلا ھتبتر
  .ةعامجلا هذه حلاصمب
 : يßاتلا لاجملا ي` ي“م ةكراشملابو يماقم ةمهملا هذj÷ موقيل
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب ةقلعتملا قئاثولا ىèع عيقوتلا
 ن/عب يuرفلا بتكملاب اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
   .بصقلا

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

 .2018 ريا>Üف 27 خيراتب رمحل دمحم يديسب ررح و
 بيرغ دمحم يuامجلا سلجملا سيئر  :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15 خيراتب 05 مقر حابصل يÆامجلا  سلجملا سيئرل رارق
 ةحص ىcع داهشإلا  ماهم ضيوفتب قلعتي 2018 رياS^ف

  اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا
 

 ،حابصل يuامجلا  سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا  >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب  ) 2015 زويلوي 7 (1436 ناضمر
 ،ھنم 102 ةداملا اميس الو ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 :يèي ام ررقي
 

 لوألا لصفلا
 سلجملا سيئرل سماخلا بئانلا ،الب ةهزن  ةديسلل ضوفي
 ةلماحلا  ،17/05/1991  خيراتب ةدادزملا حابصل يuامجلا
 داهشإلا ماهم ،AD 186640 مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل
 موقتل ،اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع
÷jي“م ةكراشملاب و يماـقم ةمهملا هذ. 
 

 يناثلا لصفلا
 ةيرادإلا حلاصملا ىßإ و ةعامجلاب حلاصملا ريدم ىßإ دهعي
 .رارقلا اذه ذيفنتب ھصاصتخا ةرئاد ي` لك ةصتخملا

 
 ثلاثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي
  2018 ريا>Üف  15 ي` حابصب ررح و

 يßالهلا دمحم :يuامجلا سلجملا سيئر  :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15 خيراتب 06 مقر حابصل يÆامجلا  سلجملا سيئرل رارق
 ةحص ىcع داهشإلا  ماهم ضيوفتب قلعتي 2018 رياS^ف

  اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا

 ،حابصل يuامجلا  سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا  >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 زويلوي 7 (1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا اميس الو ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 :يèي ام ررقي

 لوألا لصفلا
 سلجملا سيئرل سداسلا بئانلا يدبأ ةنيم ةديسلل ضوفي
 ةلماحلا 21/12/1988  خيراتب ةدادزملا حابصل يuامجلا
 داهشإلا ماهم ،AD137705 مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل
 موقتل ،اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع
÷jي“م ةكراشملاب و يماـقم ةمهملا هذ. 

 يناثلا لصفلا
 ةيرادإلا حلاصملا ىßإ و ةعامجلاب حلاصملا ريدم ىßإ دهعي
 .رارقلا اذه ذيفنتب ھصاصتخا ةرئاد ي` لك ةصتخملا

 ثلاثلا لصفلا
 .هرودص خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

  2018 ريا>Üف 15 ي` حابصب ررح و
 يßالهلا دمحم :يuامجلا سلجملا سيئر  :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ةرفينخ-لالم ß¶ب ةهجب ةدجاوتملا ةيباâSلا تاعامجلا سلاجمب ةقلعتملا ةصاخلا صوصنلا

 تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلا و تاررقملا
  اKLاسؤرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تايابجلا و ةيباâSلا تاعامجلا ةيلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يئابج رارق ميمتت و ليدعت

 

 2017 رــبـنوـن 21 خـيراـتــب 01/2017 مقر يcيدعت يئابج رارق
 تابجاولاو قوقحلاو موسرلا راـعسأو بسن ددـحي

 ةـعامج ةـيـنا°Rم ةدئافل ةـقحتسملا ىواـتألاو تامهاسملاو
 .لـــتـنرز يـنب

 ؛لــتنرز éFب ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئر

 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر

 يذ 19 خيراتب 1-07-195 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 مقر نوناقلا ذيفنتب Ü< 2007نون 30 قفاوملا 1428 ةدعقلا

 ؛ةيلحملا تاعامجلا تايابجب قلعتملا 06-47

 يذ 16 ي` رداصلا 1-07-209 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 مقر نوناقلا ذيفنتب Ü< 2007مسد 27 قفاوملا 1428 ةجحلا

 موسرلا ضعبب قلعتي اميف ةيلاقتنا ماكحأ نسب 39.07
 تاعامجلا ةدئافل ةقحتسملا ىواتألاو تامهاسملاو قوقحلاو
 ؛ةيلحملا

 مرحم نم 17 ي` رداصلا 2-09-441 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 ةيمومعلا ةبساحملل ماظن نسب )2010رياني 03( 1431

 ؛اijاعومجم و ةيلحملا تاعامجلل

 29 خيراتب 01/2008 مقر رمتسملا يئابجلا رارقلا ىèع ءانبو
 ؛ 2008 ليربأ

 راطإ ي` لتنرز éFبل يuامجلا سلجملا ةقداصم ىèع ءانبو
 يام 03خيراتب ةدقعنملا 2017 يام رـهشل ةيداعلا ھترود

 ؛2017

 : يـلــي اـم ررـق

  لوألا لـصفلا

 مـقر يـئابجلا رارـقلا نم نورشعلاو ثلاثلا لصفلا لدـعـي
 راعسأو بسنل ددحملا 2008 لــيربأ 29 خيراتب 01/2008

 ىواتألاو تامهاسملا و تابجاولاو قوقحلاو موسرلا
 :يــلاـتـلاك ةـعامجلا ةـينا™/م ةدئافل ةقحتسملا

 اj–لع ماقملا ةيضرألا ةـعطقلل يرـهشلا ءارــكلا بجاو ددـحي
 .مــهرد 1200.00 غـلبـم ي` لاقنلاو تباثلا فتاهلا ةطحم

  يــناثلا لـصفلا

 .رــييـغت يأ اj–لع أرــطي مل يئابجلا رارـقلا لوصف يـقاـب

  ثـلاـثلا لـصفلا

 خيرات نم ءادتبا ذـيفنتلا ™/ح رارقلا اذه تايضتقم لـخدت
 .ھيلع رـيـشأتلا

 

  عـبارلا لصفلا

 ضباقلا نم لك ىßإ رارقلا اذه تايوتحم ذيفنتب دـهعي
 ةرادإلاو ةـينقتلا حلاصملاو ليخادملا عـيسش و يدلبلا
    .ھصاصتخا ةرئاد ي` لك كلذو ةيعامجلا

  2017 وينوي 07 ي` لـتنرز éFبب ررحو

 ديعسلا F¯يطلا  لـتنرز éFبل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإلا

 Ü< 2017نون 08 ي` ةــكبيرخ

  ةكبيرخ ميلقإ لماع ديسلا ھيلع رشأو علطا

 يدازرولا بيبحلا ،ھنم رمأبو لماعلا نع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاعامجلا RSيستو ميظنت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اZLاصاصتخا ديدحتو ةعامجلا ةرادإ ميظنت

 

 03/2018 مقر داـيع دالوأل يÆامجلا سلجملا ســــيئرل رارـــق
 .اZLاصاصتخا ديدحت و ةعامجلا  ةرادا ميظنتب ß±∞قي

 

 ؛داــــــيع دالوأل يuامجلا سلجملا ســــيئر

 4 ي` رداصلا 1-58-008 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 ماــــظنلا ةباثمب  1958 ريا>Üف 24  ل قفوملا 1377 نابعش
 و ه>/يغت عقو امبسح ةيمومعلا  ةفيظولل ماــعلا ı}Fاسألا
  ؛ ھميمتت

 20 ي` رداصلا 1-15-85  مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 نوـناقلا ذيفنتب 2015 ويلوي 7  ل قفاوملا 1436 ناضمر
 ؛ تاــــــــــــعامجلاب قلعتملا 113. 14 مقر يـــــميظنتلا

  لاوش 13 خيراتب رداصلا 2 .77 .738 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب  Ü< 1977نتش 27 ل قفاوملا  1397

 ؛تاعامجلا يفظومل

 2016 زويلوي 28 خيراتب 43 ددع  يرازولا روشنملا ىèع ءانبو
 ؛اijاصاصتخا ديدحت و تاعامجلا ةرادا ميظنت  لوح

 ھترود  لالخ دايع دالوأل  يuامجلا سلجملا ررقم ىèع ءانبو
 ؛Ü< 2017نجد 28 خيراتب ةيئانثتسالا
 :يèي ام ررق

   لوالا لصفلا

 يديدحت و ةرادالا ميظنتب قلعتي Fميظنت لكيه ثادحا
 ابوجو  فلأتتو  دايع دالوأل  ةيبا>;لا ةعامجلاب اijاصاصتخا
  : نم

 .يuامجلا سلجملا ةسائر •
 . حلاصملل ةيريدم  •
  :ي‰و ماسقا ةثالث •
 .تاكلتمملا و لاغشالا و ةئيبلا و >/معتلا  مسق -
 ةيفاقثلاو ةيعامتجالا و ةيداصتقالا نوؤشلا مسق -

 .ةضايرلا و
 . ةينوناقلا و ةيلاملاو  ةيرادالا نوؤشلا مسق -



48 العـدد األربعون اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية 12 صفر 1441 )11 أكتوبر 2019(

 

  يناثلا لصفلا

  حلاصملل  Fميظنتلا لكيهلا تاصاصتخا ددحت 
  :يßاتلا لكشلا  ىèع

 .يuامجلا سلجملا ةسائر
 .سلجملا نوؤش بتكم -
 .ةماعلا تاقالعلا و لصاوتلا بتكم -

 .حلاصملا ريدم
 .فيشرالا -
 .تاداشرالا و لابقتسالا -
 .طبضلا بتكم -
 .يèخادلا قيقدتلا و  صاحتفالا بتكم -

 .تاكلتمملا و لاغشالا و ةئيبلا و >/معتلا  مسق
 نوؤش و  لاجملا  >/بدت و طيطختلا ةحلصم -

 .ةئيبلا
 .تايلآلا و تاكلتمملا ةحلصم -
 .ةنايصلا و لاغشالا ةحلصم -
 .ةينقتلا تاساردلا و >/معتلا ةحلصم -

 ةيفاقثلا و  ةيعامتجالا و ةيداصتقالا  نوؤشلا مسق
 .ةضايرلا و

 .ةحصلا ظفح ةحلصم -
 و ةيفاقثلا و ةيعامتجالا نوؤشلا ةحلصم -

 .ةيضايرلا
 . ةيداصتقالا نوؤشلا ةحلصم -

 . ةينوناقلا و ةيلاملاو  ةيرادالا نوؤشلا مسق
 .ةيرشبلا دراوملا ةحلصم  -
 ةيلاملا دراوملا ةحلصم -
 ةيندملا ةلاحلا ةحلصم -
 .تاقفصلا و ةبساحملا و ةينا™/ملا ةحلصم -
 .سلجملا نوؤش و ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم -

 ثلاثلا لصفلا
 دالوأ ةعامجب حلاصملا ريدم  ىßا رارقلا اذه ذيفنتب دهعي
 .دايع

 عبارلا لصفلا
 ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 2018 رياني 16 خيراتب دايع دالوأب ررح و
 ن/نح حلاص دايع دالوأل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاـضمإ

  2018 رياني 29  خيراتب حلاص نب ھيقفلا
 Ô}Fانرق دمحم حلاص نب ھيقفلا ميلقا لماع ديسلا ة>/شأت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 08/2017 مقر دشاورلل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارــق
 .اZLاصاصتخا ديدحتو ةعامجلا ةرادا ميظنتب ß±∞قي

 

 ؛دشاورلل يuامجلا سلجملا سيئر

 ناضمر 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 مقر Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07(1436

 ؛ھنم 126 و 94داوملا اميس ال و تاعامجلاب قلعتملا 113.14

 28 خيراتب 43 مقر ةيلخادلا ريزو ديسلا روشنم ىèع ءانبو
 ؛تاعامجلا تارادإ ميظنت لوح 2016زويلوي

 نم ذختملا 2017 يام 03 خيراتب 05 مقر ررقملا ىèع ءانب و
 ةيداعلا ةرودلا راطإ ي` دشاورلل يuامجلا سلجملا فرط
 ناش ي`  2017 يام 03 خيراتب ةدقعنملا 2017 يام رهشل

 ةعامج ةرادإ ميظنت ىèع ةقداصملاب ةقلعتملا ةطقنلا
 ؛اijاصاصتخا ديدحت و دشاورلا
 :يـلي ام ررـق

 ىßوألا ةداملا
 ةحلصم -حلاصملا ةيريدم :نم دشاورلا ةعامج ةرادإ فلأتت
 نوؤشلا ةحلصم -تاكلتمملا و لاغشألا و ةئيبلا و >/معتلا
 -ةينوناقلا و ةيرادإلا نوؤشلا ةحلصم -ةيداصتقالا و ةيلاملا
 بتكم و يèخادلا قيقدتلا ةيلخ -ةحصلا ظفح بتكم
 ةماعلا تاقالعلا و لصاوتلا بتكم ىßإ ةفاضإلاب طبضلا
 .سيئرلل ةـصاخلا ةباتكلاو

 ةيناثلا ةداملا
 ھتايحالص ةسرامم ي` سلجملا سيئر حلاصملا ريدم دعاسي
 ةرادإ ىèع فارشإلا ھتبقارم و سيئرلا ةـــيلوؤسم تحت ىßوتيو
 ىèع  رهسلا و اهحلاصمب يرادإلا لمعلا قيسنت و ةعامجلا

 .كلذ ھنم بلط املك سيئرلل ريراقت مدقي و ه>/س نسح
 ةثلاثلا ةداملا

 تاكلتمملا و لاغشألا و ةئيبلا و >/معتلا ةحلصمب طانت
 :ةيلاتلا تاصاصتخالا
 نوؤش و لاجملا >/بدت و طيطختلا – تايلآلا و تاكلتمملا
 .تاقفصلا و تاساردلا -ةنايصلا و لاغشألا -ةئيبلا

 ةعبارلا ةداملا
 تاصاصتخالا ةيداصتقالا و ةيلاملا نوؤشلا ةحلصمب طانت
 :ةيلاتلا
 -ةيداصتقالا نوؤشلا -ةبساحملا و ةينا™/ملا -ةيلاملا دراوملا
 .ةيضايرلا و ةيفاقثلا و ةيعامتجالا نوؤشلا

 ةسماخلا ةداملا
 تاصاصتخالا ةينوناقلاو ةيرادإلا نوؤشلا ةحلصمب طانت
 :ةيلاتلا
 -قئاثولا ىèع ةقداصملا و ةيندملا ةلاحلا -ةيرشبلا دراوملا

 .قيثوتلا و فيشرألا -سلجملا نوؤش
 ةسداسلا ةداملا

 ةقلعتملا تامدخلا و ماهملا ةحصلا ظفح بتكمب طانت
 ةئيبلا ةيامح و ةماعلا ةحصلا ظفح و ةياقولا تاءارجإب
 .ةعامجلا بارت ذوفنب

 ةعباسلا ةداملا
 سلجملا سيئر فارشإ تحت يèخادلا قيقدتلا ةيلخ ىßوتت
 ةيلخادلا ةبقارملا ةمهم حلاصملا ريدم عم قيسنتبو
 >/بدت ةليصح لوح ريراقت دادعإ ىèع لمعلا و  صاحتفالاو
 .ةعامجلا

 ةنماثلا ةداملا
 ةيرادإلا تالسارملا طبض  ةمهم طبضلا بتكمب طانت
 .اj”ع ةرداــــصلا و ةعامجلا ىèع ةدراولا

 ةعساتلا ةداملا
 دشاورلا ةعامج  ةرادإل Fميظنتلا لكيهلا قيبطت يرسي
 لماع فرط نم رارقلا اذه ىèع >/شأتلا خيرات نم ءادتبا
 .ميلقإلا

 ةرشاعلا ةداملا
 ةديرجلاب ةعامجلل Fميظنتلا لكيهلا ةقفر رارقلا اذه رشني
 ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا

                                                                2017 وينوي 31 ي` ةكبيرخ
 2017 يام 03 ي`  دشاورلاب  ررحو

 سيئر : ءاضمإلا ھنم رمأبو ميلقإلا لماع ة>/شأت
 دشاورلا ةعامج سلجم

 سيمخل رداقلا دبع يدازرولا بيبحلا ماعلا بتاكلا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ماهملا دانسإب ةقلعتملا تارارقلا

 07/2017  مقر يدوأ مفل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارــــــق
 .ةراشإلا نهر عضولاب قلعتم

 

 ؛ يدوأ مفل يuامجلا سلجملا سيئر

 04 ي` رداصلا 1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 ماظنلا ةباثمب ) 1958 ريا>Üف 24 ( ل قفاوملا 1377 نابعش
 الو ھميمتتو ه>/يغت عقو امبسح ةيمومعلا ةفيظولل ı}Fاسألا

 ؛ھنم ن/ترم رركملا 46 لصفلا اميس

 لاوش 13 ي` رداصلا  2- 77 -738 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 ماظنلا ةباثمب )Ü< 1977متبس 27 ( ل قفاوملا  1397

 ؛ تاعامجلا يفظومل ı}Fاسالا

 لوالا عيبر 28 ي` رداصلا  2.13.422 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 قيبطت ةيفيك ديدحتب  قلعتملا )2014 رياني 30( 1435

 -58-008 مقر فيرشلا >/هظلا نم ن/ترم رركملا 46 لصفلا
 ةفيظولل  ماعلا ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب هالعا ھيلا راشملا 1
   ؛ ةراشالا نهر عضولاب قلعتملا ةيمومعلا

 ةهج سلجم سـيئر ديسلا ھـب مدقت يذلا بلطلا ىèع ءانبو
 لوح 27/04/2017 خيراتب 3286 ددــع ةرفينخ  لالم éFب
 عيراشملا ذيفنتل ةيوهجلا ةلاكولا ةراشإ نهر ن/فظوم عضو
 ؛ ةهجلاب

 مـــف ةعامجب قاحلإ ةلاح ي` دجوي رمألاب  éFعملا نأ ثيحو
 ؛ 2016 /02/ 01 خيرات ذــنم  يدوا

 : يـــلي اــــم ررـــق

 ديرف لصف

  ةينـطولا ةقاطـبلا مقر يزوزـــم دــــياز  ديسلا عضوي
UB14181 قت دعاسمéF وألا ةجردلاß7 ةجردلا 8 ملسلا (ى ( 

 ةيوـهجلا ةلاكولاب ةراشإلا نـهر يدوا مــــف ةعامجب قحلم
 نـم ءادــتبا  ةرفيــنخ لالــم éFب ةهجل عيراـشملا ذـيفـنتل

 .ايــئاـــــقــلت  ديدجتلل ةــلباق تاونس ثالــث ةدمل  2018 /01/01

 طورشلا قـــفو ةراشالا نهر عـــضولا اذه نايرــس يــj€ني
 2.13.422 مـــقر موسرملا نم 10 ةداــملا ي` اj–لع صوصنملا
  ھيلإ راشملا ) 2014 رياني 30( 1435 لوالا عيبر 28 ي` رداصلا

 ةــعامجب جاــمدإلا وأ قاــحلإلا ديدــجت مدـع ةلاح ي` وأ ، هالعأ
 31/01/2019 خـيراتب يدوأ مــف

  12/2017/ 25 ي` يدوا مفب ررحو

 ةليلعا دمحم يدوأ مفل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضيوفتلا تارارق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا

 

  خيراتب 05  ددع تريزكاتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفت ءاغلإب قلعتي  04/01/2016
 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلاب

 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو

 

 ؛تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر

 نم 20 ي` رداصلا 01-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر

 25 ( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 ھليدعت عقو امك ،تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ،ھميمتتو

 يuامجلا سلجملا بتكم ءاضعأ باختنا رضحم ىèع ءانب و
 .Ü< 2015نتش 15 ي` خرؤملا تريزكاتل

 :يèي امررق

 لوألا لصفلا

 ،05/10/2015 خيراتب 08 مقر عيقوتلا ضيوفت رارق ى˙لي
 ةقباطمو ءاضمالا ةحص ىèع داهشالا ماهمب قلعتي اميف
 يزكرملا بتكملاب  ةيرادالا دهاوشلا فلتخمو اهلوصال خسنلا
 ھتفصب لامشوا راتخملا ديسلل حونمملا ،تريزكات ةعامجل
  .I248391 و.ت.ب مقر سلجملا سيئرل يناثلا بئانلا

 يناثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا ™/ح رارقلا اذه لخدي

 04/01/2016 ي` تريزكاتب ررحو

 تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 نيابوقوب ىفطصم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خيراتب 06  ددع تريزكاتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفت ءاغلإب قلعتي  04/01/2016
 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلاب

 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو

 

 ؛تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر

 نم 20 ي` رداصلا 01-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
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 25 ( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 ھليدعت عقو امك ،تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ؛ھميمتتو

 يuامجلا سلجملا بتكم ءاضعأ باختنا رضحم ىèع ءانب و
 .Ü< 2015نتش 15 ي` خرؤملا تريزكاتل

 :يèي امررق

 لوألا لصفلا

  ،05/10/2015 خيراتب 09 مقر عيقوتلا ضيوفت رارق ى˙لي
 ةقباطمو ءاضمالا ةحص ىèع داهشالا ماهمب قلعتي اميف
 يزكرملا بتكملاب  ةيرادالا دهاوشلا فلتخمو اهلوصال خسنلا
 ھتفصب يكرابما دمحا ديسلل حونمملا ،تريزكات ةعامجل
 كلذ و IA1982 و.ت.ب مقر سلجملا سيئرل ثلاثلا بئانلا
 .ي“م ةكراشملاب و يماقم ماهملا هذj÷ موقيل

 يناثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا ™/ح رارقلا اذه لخدي

 01/2016/ 04 ي` تريزكاتب ررحو

 تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 نيابوقوب ىفطصم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خيراتب 07  ددع تريزكاتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفت ءاغلإب قلعتي  04/01/2016
 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع  داهشإلاب

 .تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو

 

 ؛تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر

 نم 20 ي` رداصلا 01-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر

 25 ( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 ھليدعت عقو امك ،تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ؛ھميمتتو

 يuامجلا سلجملا بتكم ءاضعأ باختنا رضحم ىèع ءانب و
 .Ü< 2015نتش 15 ي` خرؤملا تريزكاتل

 :يèي امررق

 لوألا لصفلا

 ، 05/10/2015 خيراتب 10 مقر عيقوتلا ضيوفت رارق ى˙لي
 ةقباطمو ءاضمالا ةحص ىèع داهشالا ماهمب قلعتي اميف
 يزكرملا بتكملاب  ةيرادالا دهاوشلا فلتخمو اهلوصال خسنلا
 ھتفصب ينامثع ىفطصملا ديسلل حونمملا ،تريزكات ةعامجل
 .OD 3556 و.ت.ب مقر سلجملا سيئرل عبارلا بئانلا

 يناثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا ™/ح رارقلا اذه لخدي
 04/01/2016 ي` تريزكاتب ررحو

  تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ
 نيابوقوب ىفطصم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خيراتب 08  ددع تريزكاتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفت ءاغلإب قلعتي  04/01/2016
 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع  داهشإلاب

 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو

 

 ؛تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر

 نم 20 ي` رداصلا 01-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر

 25 ( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 ھليدعت عقو امك ،تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ؛ھميمتتو

 يuامجلا سلجملا بتكم ءاضعأ باختنا رضحم ىèع ءانبو
 .Ü< 2015نتش 15 ي` خرؤملا تريزكاتل

 :يèي امررق

 لوألا لصفلا

 ، 05/10/2015 خيراتب 11مقر عيقوتلا ضيوفت رارق ى˙لي
 ةقباطمو ءاضمالا ةحص ىèع داهشالا ماهمب قلعتي اميف
 يزكرملا بتكملاب  ةيرادالا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا
 اj€فصب يßاليف ةجيدخ ةديسلل حونمملا ،تريزكات ةعامجل
 I296625 و.ت.ب مقر سلجملا سيئرل ةسماخلا ةبئانلا

 يناثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا ™/ح رارقلا اذه لخدي

 04/01/2016 ي` تريزكاتب ررحو

 تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 نيابوقوب ىفطصم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب 12  ددع تريزكاتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفتب قلعتي 04/01/2016

 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلاب
 .تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو

 

 ؛تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر

 نم 20 ي` رداصلا 01-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113-14  مقر

 25 ( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 ھليدعت عقو امك ،تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ؛ھميمتتو

 يuامجلا سلجملا بتكم ءاضعأ باختنا رضحم ىèع ءانبو
 .Ü< 2015نتش 15 ي` خرؤملا تريزكاتل

 :يèي امررق

 لوألا لصفلا

 ةحص ىèع داهشإلا ماهمب قلعتي اميف ،عيقوتلا ضوفي
  ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطمو ءاضمإلا
 لامشوا راتخملا ديسلل ،تريزكات ةعامجل يزكرملا بتكملاب
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 سلجملا سيئرل يناثلا بئانلا ھتفصب I248391 و.ت.ب مقر
 .ي“م ةكراشملاب و يماقم ماهملا هذj÷ موقيل كلذ و

 يناثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا ™/ح رارقلا اذه لخدي

 04/01/2016 ي` تريزكاتب ررحو

 تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 نيابوقوب ىفطصم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب 13  ددع تريزكاتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفتب قلعتي 04/01/2016

 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلاب
 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو

 

 ؛تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر

 نم 20 ي` رداصلا 01-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر

 25 ( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 و ھليدعت عقو امك ،تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ؛ھميمتت

 يuامجلا سلجملا بتكم ءاضعأ باختنا رضحم ىèع ءانبو
 .Ü< 2015نتش 15 ي` خرؤملا تريزكاتل

 :يèي امررق

 لوألا لصفلا

 ةحص ىèع داهشالا ماهمب قلعتي اميف ،عيقوتلا ضوفي
  ةيرادالا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطمو ءاضمالا
 ينامثع ىفطصملا ديسلل ،تريزكات ةعامجل يزكرملا بتكملاب
 سلجملا سيئرل عبارلا بئانلا ھتفصب OD 3556 و.ت.ب مقر
 .ي“م ةكراشملاب و يماقم ماهملا هذj÷ موقيل كلذ و

 يناثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا ™/ح رارقلا اذه لخدي

 04/01/2016 ي` تريزكاتب ررحو

  تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 نيابوقوب ىفطصم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب 14  ددع تريزكاتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفتب قلعتي 04/01/2016

 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلاب
 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو

 

 ؛تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر

 نم 20 ي` رداصلا 01-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر

 25 ( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 ھليدعت عقو امك ،تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ؛ھميمتتو

 يuامجلا سلجملا بتكم ءاضعأ باختنا رضحم ىèع ءانب و
 .Ü< 2015نتش 15 ي` خرؤملا تريزكاتل

 :يèي امررق

 لوألا لصفلا

 ةحص ىèع داهشإلا ماهمب قلعتي اميف ،عيقوتلا ضوفي
  ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطمو ءاضمإلا
 يßاليف ةجيدخ ةديسلل ،تريزكات ةعامجل يزكرملا بتكملاب
 سيئرل ةسماخلا ةبئانلا اj€فصب I296625 و.ت.ب مقر
 .ي“م ةكراشملاب و يماقم ماهملا هذj÷ موقتل كلذ و سلجملا

 يناثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا ™/ح رارقلا اذه لخدي

 04/01/2016 ي` تريزكاتب ررحو

 تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 نيابوقوب ىفطصم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب 16  ددع تريزكاتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفتب قلعتي 22/03/2016

 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلاب
 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو

 

 ؛تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر

 نم 20 ي` رداصلا 01-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر

 25 ( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 و ھليدعت عقو امك ،تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ؛ھميمتت

 يuامجلا سلجملا بتكم ءاضعأ باختنا رضحم ىèع ءانب و
 .Ü< 2015نتش 15 ي` خرؤملا تريزكاتل

 :يèي امررق

 لوألا لصفلا

 ةحص ىèع داهشإلا ماهمب قلعتي اميف ،عيقوتلا ضوفي
  ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطمو ءاضمإلا
 F{|فح حلاص ديسلل ،تريزكات ةعامجل يزكرملا بتكملاب
 سلجملا سيئرل سداسلا بئانلا ھتفصب I 7638 و.ت.ب مقر
 .ي“م ةكراشملاب و يماقم ماهملا هذj÷ موقيل كلذ و

 يناثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا ™/ح رارقلا اذه لخدي

 22/03/2016 ي` تريزكاتب ررحو

 تريزكات  يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 نيابوقوب ىفطصم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خيراتب 02 ددع تريزكاتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفتب قلعتي2017 /21/03

 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلاب
 ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو

 

 ؛تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر

 نم 20 ي` رداصلا 01-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر

 25 ( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 ھليدعت عقو امك ،تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ؛ھميمتتو

 يuامجلا سلجملا بتكم ءاضعأ باختنا رضحم ىèع ءانبو
 .Ü< 2015نتش 15 ي` خرؤملا تريزكاتل

 :يèي امررـــــق

 لوألا لصفلا

 ةحص ىèع داهشإلا  ماهمب قلعتي اميف ،عيقوتلا ضوفي
 ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا ةقباطمو ءاضمإلا
 دينف ةظيفح ةديسلل ،تريزكات ةعامجل يزكرملا بتكملاب
 ةعامجب ةمسرم ةفظوم اj€فصب I359644 و.ت.ب مقر
 .ةثلاثلا ةجردلا نم éFقت راطإلا ،تريزكات

 .ي“م ةكراشملاب و يماقم ماهملا هذj÷ موقتل كلذ و

 يناثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذفني

 21/03/2017 ي` تريزكاتب ررحو

 نيابوقوب ىفطصم تريزكاتل  يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خيراتب 04  ددع تريزكاتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 قلعتي اميف عيقوتلا ضيوفت ءاغلإب قلعتي  08/12/2017
 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع  داهشإلاب

 تريزكاتل يزكرملا بتكملاب ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو

 

 ؛تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر

 نم 20 ي` رداصلا 01-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر

 25 ( 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 ھليدعت عقو امك ،تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 زويلوي
 ؛ھميمتتو

 يuامجلا سلجملا بتكم ءاضعأ باختنا رضحم ىèع ءانبو
 .Ü< 2015نتش 15 ي` خرؤملا تريزكاتل

 :يèيامررق

 لوألا لصفلا

 ، 22/03/2016 خيراتب 20مقر عيقوتلا ضيوفت رارق ى˙لي
 ةقباطمو ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهمب قلعتي اميف
 يزكرملا بتكملاب  ةيرادإلا دهاوشلا فلتخمو اهلوصأل خسنلا

 ھتفصب يكرابما دمحا ديسلل حونمملا ،تريزكات ةعامجل
 IA1982 و.ت.ب مقر سلجملا سيئرل يناثلا بئانلا

 يناثلا لصفلا

 .هرودص خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا ™/ح رارقلا اذه لخدي
 08/12/2017 ي` تريزكاتب ررحو

  تريزكاتل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ
 نيابوقوب ىفطصم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خيراتب 08 مقر فسوي دالوأل يÆامجلا سلجملا سيئرل  رارق

 ةحص ىcع داهشإلا ماهم ضيوفتب 2017 زويلوي 03
 .اهلوصأل خسنلا ةقباطمو تاءاضمإلا

  

 ؛ فسوي دالوأل يورقلا سلجملا سيئ

 قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا نوناقلا تايضتقمل اقيبطت
 .تاعامجلاب

 :يèي ام ررق

 ديرف لصف

 01/01/1966 خيراتب دادزملا وسعا دمحم ديسلا ن/عي
 ةحص ىèع داهشإلا بتكمل اسيئر ةثلاثلا ةجردلا éFقت دعاسم
 داهشإلا ةمهمب موقيل )اهلوصأل خسنلا ةقباطم و تاءاضمإلا
 يماقم اهلوصأل خسنلا ةقباطمو تاءاضمإلا ةحص ىèع
 . ي“م ةكراشملابو

 2017 زويلوي 03 ي` فسوي دالوأب ررحو

  ميرب ىفطصملا فسوي دالوأ ةعامج سيئر :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب 09 مقر فسوي دالوأل يÆامجلا سلجملا سيئرل  رارق
 ةحص ىcع داهشإلا ماهم ضيوفتب 2017 تشغ 07

 .اهلوصأل خسنلا ةقباطمو تاءاضمإلا

 

 ؛ فسوي دالوأل يورقلا سلجملا سيئر

 قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا نوناقلا تايضتقمل اقيبطت
 .تاعامجلاب

 :يèيام ررق

 ديرف لصف

 02/01/1964 خيراتب دادزملا نامهرب رداقلا دبع ديسلا ن/عي
 ةيندملا ةلحلا بتكمل اسيئر ةثلاثلا ةجردلا éFقت دعاسم
 خسنلا ةقباطمو تاءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ةمهمب موقيل

 . ي“م ةكراشملابو يماقم اهلوصأل

 2017 تشغ 07 ي` فسوي دالوأب ررحو

  ميرب ىفطصملا فسوي دالوأ ةعامج سيئر :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خيراتب 848 مـقر زوزــــع دالوأل يـعامجلا سلجملا سـيئرل رارـق
 ىcع داــهشإلا ماـهم ضـيوفتب  قلعتملا 2017 ربوتكأ 24

 .اـهلوـصأل قـئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص

 

 ؛زوزــع دالوأ ةــعاـمج ســيئر

 قــلعتملا 113-14 مــقر يــميظنتلا نوــناــقلا تاــيضتقمل اــــقيبطت
 1.15.85  مــقر فيرــشلا رــيهظلا هذـيفنتب رداـصلا تاــعاــمجلاب
 اـصوـصخو ) 2015 زوـيلوي 7 ( 1436 ناـضمر 20 يـف رداـصلا
 .ھنم 102 ةداــــملا

 :يـلي ام ررـق

 لوألا لــــــصفلا

 ،1975-01-01 خـيراتب دوـلوملا ؛يــــبهم دــمحم دـــيسلل ضوــفي
 ءاضمإلا ةـحص ىèع داــهشإلا ماــهم ؛11 مـلسلا ،فرـــــصتم
 موــقيل ،زوزــــع دالوأ ةــعامجب اــهلوصأل قـئاثولا خـسن ةـقباطمو
÷jيـــعم ةـــكراشملاب و  يـماـقم ةـمهملا هذـ. 

 يـناــثـلا لـــصفلا

 عـيقوتلا خـيرات نم ءادتبا رارـقلا اذـه لوـعفم ناـيرس أدبي
 .ھـيلع

 
 2017 ربوتكأ 24 خيراتب زوزـع دالوأ ي` ررحو

 ليلخ لالع ،يــعاــمجلا ســلجملا ســيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب 849 مـقر زوزــــع دالوأل يـعامجلا سلجملا سـيئرل رارـق
 يـــــبهم دـــمحم دــيسلا نــييعتب يــضقي 2017 ربوتكأ 24

 ءاضمإلا حيحصت ةحلصمل اسيئر

 

 ؛زوزـــع دالوأل يـــعاـمجلا سـلجملا ســئر

 قلعتملا 113.14 مقر Fميظنتلا نوناقلا تاــيضتقم ىèع ءاــنب
 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا هذيفنتب رداصلا تاعامجلاب
 ؛)2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر 20 خيراتب

 04 يـف رداــصلا 1-58-008 مــقر فــيرــشلا رـيهظلا ىــضتقمب
 يــساــسألا ماــــظنلا ةــباــثمب )1958 رـــيارــبف 24 ( 1377 ناــبعش
 ؛ھـــميمتت و هرـــييغت عــق و اــم بــسح ةــيموــمعلا ةــفيظولل ماــــعلا

 1396 لاوش 13 خيراتب 2.77.738 مقر موسرملا ىèع اءانب
 يفظومب صاخلا ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب )Ü< 2015نتش 27(
 ؛ھميمتتو ه>/يغت متام بسح ةيلحملا تاعامجلا

 :يـلي ام ررـق

 لوألا لــصفلا

 ،1975-01-01 خـيراتب دوـلوملا ؛يــــبهم دــمحم دـــيسلا نــــيعي
 و ءاــضمإلا حيحصت ةـحلصمل اـسيئر ؛11 مـلسلا ،فرـصتم
  .اـهلوصأل قئاثولا خسن ةـقباطم

 يــناثـلا لـصفلا

 يـنعملا و ةــعامجلا حــلاصم رــيدمل ،رارـقلا اذـه ذـيفنتب دـهعي
 .رــمألاب

 

 

 ثلاــثـلا لـصفلا

 .ھـيلع عـيقوتلا خـيرات نم ءادتبا رارـقلا اذـه لوـعفم ناـيرس أدبي
 2017 ربوتكأ 24 خيراتب زوزـع دالوأ ي` ررحو

 ليلخ لالع ،يــعاــمجلا ســلجملا ســيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب 852 مـقر زوزــــع دالوأل يـعامجلا سلجملا سـيئرل رارـق
 ىcع داــهشإلا ماـهم ضـيوفتب ß±∞قي 2017 ربوتكأ 24

 .اـهلوـصأل قـئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص

 

 ،زوزـــع دالوأ ةـعاـمج ســيئر

 قــلعتملا 113-14 مــقر يــميظنتلا نوــناــقلا تاــيضتقمل اــــقيبطت
 1.15.85  مــقر فيرــشلا رــيهظلا هذـيفنتب رداـصلا تاــعاــمجلاب
 اـصوـصخو ) 2015 زوـيلوي 7 ( 1436 ناـضمر 20 يـف رداـصلا
 .ھنم 102 ةداــــملا

 : يـلي اـــم ررــق

 لوألا لــــــصفلا

 ،1966-03-23 خـيراتب دوـلوملا ؛قشاــع دـمحم دـــيسلل ضوـفي
 ىèع داــهشإلا ماــهم ،6 مـلسلا ،ةـعبارلا ةجردلا يـنقت دعاسم

 ةــعامجب اــهلوصأل قـئاثولا خـسن ةـقباطم و ءاضمإلا ةـحص
 .يـــعم ةـــكراشملاب و  يـماـقم ةـمهملا هذـj÷ موــقيل ،زوزــــع دالوأ

 يـــناثلا لـــصفلا

 خـيرات نم ءادتبا رارـقلا اذـه لوـعفم ناـيرس أدبي
 .ھـيلع عـيقوتلا

 ثلاـثـلا لـــصفلا

 08 خـيراتب 420 مـقر رارــقلا ىـغلي خــيراتلا سفن نم ءادتبا
 ةـحص ىèع داــهشإلا ةـمهم دانسإب يـضاقلا 2015 رـبوـتكأ
 دالوأ ةــعامجب اــهلوصأل قـئاثولا خـسن ةـقباطم و ءاضمإلا
   .يواــبلگ حـلاص دـيسلل زوزــــع

 2017 ربوتكأ 24 خيراتب زوزـع دالوأ ي` ررح و

 ليلخ لالع ،يــعاــمجلا ســلجملا ســيئر :ءاضمإلا
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 55      األربعونالعدد   ( 2019اك توبر  11) 1441صفر  12     الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 

 سطات –جهة الدار البيضاء ب املتواجدة الترابية الجماعات بمجالس املتعلقة الخاصة النصوص
 

ات الصادرة عن مجالس الجماعات املقررات و القرار 
 ئهارؤساو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالية الجماعات والجبايات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعديل و تتميم قرار جبائي

 
املعدل واملتمم  01/2015املستمر عدد   ائيالقـرار الجبـ

ابريل  23املؤرخ في01/2011للقرار الجبائي املستمر عدد 
يحدد مبلغ الضرائب و الرسوم و الحقوق 2011

 وييناوالواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة الهر 
 

 ويين،اللهر  رئيس املجلس الجماعي
 رمضان 20صادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  07)1436
 املتعلق بالجماعات املحلية؛ 113.14

نونبر  30   بتاريخ 1.07.195وبناء على الظهير الشريف رقم 
املتعلق بالضرائب  47.06الصادر بتنفيذ القانون رقم  2007

 املستحقة لفائدة الجماعات املحلية و هيئاتها؛
ربيع الثاني  21بتاريخ  1.89.787شريف وبناء على الظهير ال

املتعلق  30.89الصادر بتنفيذ القانون  )1989نونبر 21(
 بالضرائب املتعلقة بالجماعات املحلية ومجموعاتها ؛

محرم  17الصادر في   2.09.441وبناء على املرسوم رقم 
القاض ي بسن نظام ملحاسبة  (2010يناير  03)1431

 ؛الجماعات املحلية و هيئاتها
صفر  22الصادر في  1.09.02وبناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  45.08( بتنفيذ القانون 2009فبراير  18)1430
 بالتنظيم املالي للجماعات املحلية ومجموعاتها؛
 27بتاريخ  144وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

املتعلقة بإعداد القرارات الجبائية تطبيقا  2007دجنبر 
املتعلق بالضرائب املستحقة 47.06ملقتضيات القانون رقم 

 لفائدة الجماعات املحلية و هيئاتها؛
االستثنائية ولة املجلس الجماعي في دورته او نظرا ملد

 ،2015دجنبر  3بتاريخ املنعقدة 
 :قرر ما يلي

 الباب األو ل
 نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق 

 هاالتي لم يحدد القانون نسب
 أو  اقتصر على تحديد أسعارها القصوى 

 2016مارس24املؤرخ في 01/2015
 1الفصل 

تحدد نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق  
التي لم يحدد القانون نسبها و أسعارها أو  اقتصر القانون 

 على تحديد نسبها القصوى كما يلي 
 الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية

 

 2الفصل 
 حدود في املبنية غير الحضرية على األراض ي الرسم سعر يحدد

 األرض مساحة أساس على بالقانون  املحدد األقص ى السعر

باملتر املربع ويعد كل جزء من املتر املربع مترا مربعا كامال 
 وذلك كما يلي 

 دراهم للمتر املربع 10منطقة العمارات 
 دراهم للمتر املربع 10منطقة الفيالت 

 دراهم للمتر املربع 10لصناعية املنطقة ا
 دراهم للمتر املربع  08الفردي واملناطق األخرى  السكن منطقة

 درهم. 100الذي يقل عن مائة  الرسم أداء ال يتم إصدار و
 الرسم على عمليات البناء

 3الفصل 
 الرسم على عمليات البناء

تحدد مبالغ الرسم على عمليات البناء عن كل متر مربع 
يلي في حدود األسعار القصوى املحددة بالقانون مغطى، كما 

 ويعد كل جزء من املتر املربع مترا مربعا كامال  
عمارات السكنى الجماعية و املجموعات العقارية و العقارات 

 درهم 20املعدة لغرض صناعي أو  تجاري أو  منهي أو  إداري 
 للمتر املربع املغطى.
  املغطى. درهم للمتر املربع 20املساكن الفردية

املجموعات والعمارات السكنية الخاصة بترحيل وإيواء 
 درهم للمتر املربع املغطى، 10سكان دور الصفيح 

درهم بالنسبة لعمليات الترميم  500يحدد مبلغ ثابت قدره 
 في حدود السعر األقص ى املحدد بالقانون.

بروزات واقعة بامللك العام ى عل املتوفرة بالبنايات يتعلق فيما
لجماعي فإن مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في ا

 احتساب الرسم.
 الرسم على عمليات تجزئة األراض ي

 4الفصل  
 4.5يحدد سعر الرسم على عمليات تجزئة األراض ي بنسبة 

من مجموع تكلفة أشغال التجهيز و التطهير و الكهربة دون  %
 احتساب الضريبة على القيمة املضافة. 

 ع املشروباتالرسم على محال بي
 5الفصل 

% باملائة من مبلغ املداخيل 4  يحدد سعر الرسم في نسبة
اإلجمالية التي يحصل عليها مستغلو املؤسسات الخاضعة 

 لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة.
 الرسم املفروض على اإلقامة في املؤسسات السياحية

 6الفصل  
امة في املؤسسات يستحق الرسم املفروض على اإلق

السياحية عن كل ليلة وعن كل شخص في حدود السعر 
 األقص ى املحدد بالقانون ودلك حسب األسعار التالية

دور الضيافة ومراكز و قصور املؤتمرات و الفنادق -ا 
   درهم 25املمتازة 

ـــــادق -ب  ــ  الـفنـ
 درهم 20نجوم    5
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 دراهم 06نجوم  4
 دراهم 05نجوم  3

 دراهم 05جمة واحدة نجمتين ون
 درهم 20النوادي الخاصة  - ج
 دراهم 7.50قرى قضاء العطل - ح
 دراهم 3.50االقامات السياحية - خ
النزل و املالجئ واملأو ي املرحلية و املؤسسات  - د

 دراهم  3.50 السياحية األخرى 
 الرسم على النقل العام للمسافرين

 7الفصل 
يفرض هذا الرسم على مزأو لة نشاط النقل العمومي 

مسافرين باعتبار أصناف العربات املخصصة لذلك. لل
 وتحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة كما يلي

 سيارات األجرة -ا
 درهم 190من الصنف الثاني تاكس ي صغير لكل ربع سنة 
 درهم 250من الصنف األو ل تاكس ي كبير لكل ربع سنة 

 ب الحافالت 
  درهم. 300مقاعد لكل ربع سنة  7أقل من 
  درهم. 500ت السلسلة " ج " لكل ربع سنة الحافال 
  درهم.1000الحافالت السلسلة "ب" لكل ربع سنة 
  درهم.1500الحافالت السلسلة " أ " لكل ربع سنة 

 ضريبة الذبح
 8الفصل 

 الرسم املفروض على الذبح في املجازر 
يحدد سعر الرسم األصلي عن الذبح في املجازر   1

 نوعه كان كيفما للكيلوغرام درهم 0.50 يلي كما

 وجودته.
 عن كل ذبيحة إذا لم يوجد باملجزرة ميزان  2

  درهم  54البقر عن كل رأس 
  درهم  54.00اإلبل عن كل رأس 
  درهم  12.00الغنم عن كل رأس 
  درهم  12.00املاعز عن كل رأس 

%من ثمن بيع اللحوم بالجملة دون تمييز  25بنسبة 
 بين أنواعها وجودتها

لحوم التي ثبت أنها غير صالحة لالستهالك أما فيما يخص ال
فيمكن تخفيض الواجب املذكور أعاله بنسبة خمسين في 

 من السعر املحدد  )50 %املائة )
 9الفصل 

 الرسم اإلضافي املفروض على الذبح في املجازر 
 لفائدة املشاريع الخيرية

يحدد  الخيرية املشاريع رسم الذبح على األصلي الرسم إلى يضاف
 طريقة كانت كيفما للذبح األصلي الرسم سعر من % 50 ب

 الثمن من بالنسبة أو رأس كل عن أو )للكيلوغرام( احتسابها

 بالجملة 
 
 

 10الفصل 
 الرسوم التابعة لضريبة الذبح

الخدمات اإلضافية املقدمة  على التبعية أسعار تحدد
 تقدمها التي الخدمة نوع بإعتبار الجماعية ملستغلي املجازر 

 :يلي كما ر املجاز 
 11الفصل 

 فحص لحوم األسواق
يؤدى عن الفحص البيطري للحوم األسواق، رسم يحدد ب 

 للكيلوغرام من اللحم.  0.05
 12الفصل

 فحص لحوم الذبح االستثنائي
تقبض الواجبات التالية بمناسبة العمليات املتعلقة بالذبح 

 االستثنائي املنجز خارج أو قات الذبح العادية .
  درهم 74بل الخيول والبغال عن كل بهيمة.........البقر اإل 

 درهم   18..................................الغنم املاعز عن كل بهيمة 
   13الفصل 

 رسوم غسل األمعاء
يستوجب استعمال املحالت املخصصة لغسل 

 األحشاء وتيهئ الرؤوس والقوائم أداء الرسم التالي
 دراهم.       6   ........................البقر واإلبل لكل بهيمة .... 
 دراهم. 3     الغنم واملاعز لكل بهيمة........................... 
تقبض هذه االثأو ة في نفس الوقت الذي تقبض فيه  

 ضريبة الذبح .
 14 الفصل

 رسوم التبريد
 الجماعية التبريد مستودعات في اللحوم وضع عن يستخلص

 للكيلوغرام درهم 0.20  يحدد ب رسم فيصا كيلوغرام كل عن
 15 الفصل

 رسوم الربط باإلسطبل
الحيوانات  إليواء املعدة واملحالت اإلسطبل استعمال يستوجب

 باملجزرة في انتظار الذبح رسم يحدد كما يلي عن كل يوم
 درهم  15............ البقر واإلبل  عن كل بهيمة............... 
 دراهم  05............... هيمة..............الغنم واملعزعن كل ب 

 16 الفصل
 الحيوانات امليتة قلعسوم ر 

يؤدى عن نقل البهائم امليتة أو  الحية الخطيرة أو  املصابة 
 بحادثة واجب يحدد كما يلي 

 درهم50البقر و االبل عن كل بهيمة .......... 
 دراهم10 الغنم و املاعز عن كل بهيمة........ 

 17 الفصل
 رسوم نقل اللحوم

ان نقل اللحوم وأحشاء الذبائح من داخل املجزرة الى اماكن 
البيع بواسطة سيارة جماعية أو  في اطار استغالل امتياز 

 نقل اللحوم يستوجب اداء الرسوم التالية
 درهم 0.20لكل كيلوغرام من اللحم الصافي   -
 دراهم 10احشاء االبل و البقر للواحد   -
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 دراهم 3املاعز احشاء الغنم و  -
 18الفصل 

 رسوم ايداع الجلود
يؤدى عن مكوث الجلود بالقاعات املخصصة لها باملجزرة 

 الجماعية الواجبات التالية 
 دراهم لليوم 3جلود البقر عن كل جلد  -
 درهم لليوم 1,50جلد  كل عن املاعز و الغنم جلود -

 درهم لليوم 1جلود الحيوانات االخرى  
 ألسواق و أماكن البيع العامةالرسوم املقبوضة في ا

 19الفصل 
تحدد أسعار الرسوم املقبوضة في األسواق و أماكن البيع 

 العامة كما يلي 
 أسواق البهائم تاجباو  أ

 باألسواق املخصصة لهذا الغرض ال يمكن بيع البهائم إال 
 تحدد واجبات الدخول إلى سوق البهائم كما يلي و 

 دراهم.25     البقر عن كل رأس 
 درهم.25     اإلبل عن كل رأس 
 درهم.25    الخيل و البغال والحمير عن كل رأس 
 دراهم10    الغنم واملاعز عن كل رأس 

 دراهم  10الخرفان و الجديان عن كل راس   
 باألسواق الغنم من راس كل عن االضحى عيد بمناسبة يؤدى و

دراهم للراس و عن كل راس  5التي تخصص لهذا الغرض 
 دراهم 10بقر 

  باألسواقب واجبات الدخول أو  الوقوف 
 و اماكن البيع العامة

 20الفصل  
 واجبات الدخول 

تحدد واجبات دخول السلع و البضائع و املنتجات الى 
 ي:السوق الجماعي و اماكن البيع العامة كمايل

 درهم للواحدة 1الحيوانات الصغيرة و الدواجن ..  -
 درهم للواحدة 0,50 الطيور ... -
 دراهم للقنطار أو  جزء منه 2لحبوب .. ا -
 درهم عن كل كيلو غرام 0,05فاكهة الدالح .... -
 اما شابههدراهم عن كل سلة أو   6الخضر ..  -
 درهم عن كل صندوق  1,50الخضر .. -
 دراهم للقنطار الواحد أو  جزء منه 10اللوبيا ....  -
 منه جزء أو للقنطار دراهم 5. و الحمصالعدس و  الفول  -
 درهم للعين الكبيرة 20..  النعناع -
 دراهم للعين الصغيرة 10النعناع .. -

 واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي
 21الفصل 

تقبض حقوق الوقوف في جميع االسواق الجماعية و اماكن 
 البيع العامة و تحدد هذه الحقوق كما يلي 

 اإلساكفيون و  الخبزو  الطرية الفواكهو  الخضر بائعو
 االدواتاالثاث و و  الغذائية املواد بائعوو  الحدادون و  رونالنجاو 

 الذين من الحرفيين غيرهمو  التوابل بائعوو  االقمشةو  الجلدية

 يوم  كل عن ذكرهم يرد لم
 درهم 15اللحوم عن كل بسط و لكل يوم .... بائعو  -
 درهم 15السقوط عن كل بسط و لكل يوم ... بائعو  -
 درهم 1تر مربع ...السيرك عن كل يوم و عن كل م -
 درهم 20املقاهي الكبيرة لليوم الواحد... -
 دراهم 10املقاهي الصغيرة لليوم الواحد... -
 درهم 7,50الخيام الكبيرة لليوم الواحد... -

 دراهم 5الخيام الصغيرة لليوم الواحد..
 رسوم املحجز

 22الفصل 

نوعية األشياء و الحيوانات و 
 العربات

رسم اإلقامة 
عن كل يوم 

 درهمبال

املدة 
القصوى 
 لإلقامة

   الحيوانات

 أيام5 درهم1 الكالب 

  الجمال البغال و  البقر و الخيول و
 و الحمير

 يوما15 دراهم10

 يوما15 دراهم5 الغنم و املاعز 

  الحيوانات القطط و الدواجن و
 الصغيرة

 أيام5 درهم1

   العربات املجرورة

 يوما           15 دراهم5 عربات ذات عجلتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 يوما15 دراهم10 عربات ذات أربع عجالت 

 يوما15 درهم2,50 دويةعربات ي 

 يوما15 دراهم07 عربات مقطورة 

 سنة واحدة دراهم10 دراجات نارية 

 سنة واحدة دراهم05 دراجات عادية 

   السلع و البضائع

   سلع قابلة للتالش ي عن القنطار أو
 جزء منه

 يوم1 دراهم 10

  سلع غير قابلة للتالش ي عن
 القنطار أو  جزء منه

 يوما 15 دراهم05

 ت كبيرة الحجم عن املتر أدوا
 املكعب أو  جزء منه

 يوما15 دراهم10

  أدوات صغيرة الحجم عن املتر
 املكعب أو  جزء منه

 يوما15 دراهم10
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 العربات و املركبات
العربات التي ال يتجأو ز وزن 

 كيلوغرام 3500حمولتها 
العربات التي يزيد وزن حمولتها على 

 8000كيلو غرام الى غاية  3500
 غرام كيلو 

العربات التي يزيد وزن حمولتها على 
 كيلو غرام 8000

 
 درهما   20

 
 درهما 30
 درهما 50

 
 سنة كاملة

 
"" 
"" 

تحدد أسعار هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو  السلع أو  
 البضائع أو  األشياء كما يلي

محصول بيع الحيوانات و غيرها من البضائع التي لم يطالب 
 لوقت املحددبها اصحابها في ا

 23الفصل
ني الحيوانات, العربات , السلع تباع عن طريق املزاد العل

البضائع, العتاد و األشياء املحجوزة، والتي لم يتم و 
استرجاعها خالل األجل املحدد و يجعل ثمن البيع بعد 
استخالص ضرائب الدخول إلى املحجز و املكوث به رهن 

اء من تاريخ إشارة صاحبه طيلة أجل سنة و يوم ابتد
الحجز، و تضاف املبالغ املقبوضة إلى ميزانية الجماعة بعد 
انصرام هذا األجل، غير  أنه  تنفيذا  للظهير  الشريف 

املتمم  1919أبريل  26املوافق لـ  1377رجب  25املؤرخ في 
للتشريع املتعلق بالنقل البري ال يمكن أن تباع باملزاد العلني 

م يسترجعها أصحابها إال بعد السيارات املحجوزة التي ل
مض ي شهر من تاريخ انصرام الفترة القانونية األولى التي 

 بقيت خاللها في املحجز.
إن الحقوق التي تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها 

ت املسجلة بالخارج تخفض بنسبة بمناسبة بيع السيارا
و يطبق هذا التخفيض بالنسبة لكافة السيارات  .50%

 رف اية إدارة أو  مصلحة عمومية.املصادرة من ط
الرسم املفروض على وقوف العربات للنقل العام 

 للمسافرين
 24الفصل 

يحدد سعر الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة 
للنقل العام للمسافرين عن كل ربع سنة في حدود األسعار 

 القصوى املحددة بالقانون و ذلك كما يلي 
 درهم100 ثانيسيارة األجرة من الصنف ال 
 درهم200  سيارة األجرة من الصنف األول  
 درهم300 حافالت النقل العام من الصنف " ج " 
 درهم400 حافالت النقل العام من الصنف " ب " 
 درهم500 حافالت النقل العام من الصنف " أ " 
 درهم200    سيارات اإليجار 
 درهم300  حافالت اإليجار من السلسلة ت.ل.س.  
 درهم 400ت اإليجار من السلسلة الثانية " ت "حافال  
 درهم500  حافالت اإليجار من السلسلة األولى " ت " 

الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا 
 ألغراض البناء

 25الفصل  
حدد  الرسم  املفروض  على  شغل األمالك الجماعية ي

 عن  العامة مؤقتا ألغراض البناء للمتر املربع

 كل ربع سنة كما يلي   
جماعية أو  املجموعات العقارية عمارات السكن ال -

لغرض تجاري أو  منهي أو  اداري العقارات املعدة و 
درهم للمتر  20الفيالت و السكن االقتصادي ...و 

 املربع عن كل ربع سنة
درهم للمتر املربع عن كل ربع  25املنطقة الصناعية . -

 سنة
له في شغل امللك الجماعي العام وكل ربع سنة شرع خال

 يستحق عنه الرسم بكامله.
مؤقتا  الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة

 ألغراض تجارية أو  صناعية أو  مهنية
 26الفصل 

يحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية 
العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو  صناعية أو  مهنية باعتبار 

ساحة املشغولة من امللك الجماعي العام و موقع الجزء امل
 ع ما يشغله `املشغول منه و نو

الرسم للمتر  نوع النشاط املوقع
املربع عن كل 

 ثالثة شهور 

 
 
 
 
 

تراب 
 جماعة 

 ييناو الهر 

استغالل امللك العام من طرف مقأو 
 الت االشغال

 السيرك
 االكشاك

 عارض ي البضائع
 املقاهي استغالل الرصيف من طرف

 موزع الوقود املختلط

 درهما 20
 درهما 25
 درهما 50
 درهما 20
 درهما 20
 درهما 35

 

 مبلغ تابث نوع النشاط

احتالل الرصيف من طرف سيارات 
 ألغراضنقل الوثائق و الودائع البنكية 

 تجارية صناعية أو  مهنية
 اللوحات االشهارية املضيئة

 اللوحات االشهارية الكبيرة الحجم
اللوحات االشهارية الصغيرة الحجم 

(4*3) 
 الالفتات

 
 درهم 2000
 درهم 4000
 درهم 3000
 درهم 1000

 درهم   500

في حالة اللجوء ملسطرة طلب العروض تعتبر هذه االسعار 
كحد ادنى و كل جزء من املدة شرع خالله في استغالل امللك 

 الجماعي العام تعتبر هذه املدة كاملة.
 الباب الثاني

  لحقوق األخرى املقبوضة مقابل الخدمات املؤداةا
 و منتوج اإلستغالالت ذات الطابع الفالحي أو  التجاري 

 و املصالح املشابهة املسيرة بصفة مباشرة
 27الفصل 

ى املترتبة عن الخدمات املؤداة تحدد أسعار الحقوق األخر 
 عن اإلستغالالت املذكورة أعاله كما يلي و 
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 اإلنذارات املــرسمة
 28الفصل 

القانونية  للمقتضياتيحدد مبلغ االنذارات املرسمة وفقا 
 الجاري بها العمل

 استرجاع صوائر التطهير
 29الفصل 

إن عمليات التطهير التي يقوم بها املكتب الصحي الجماعي 
 درهم عن كل متر مكعب. 1تستوجب أداء واجب 

البضائع و األمتعة و السيارات  كما يحدد مبلغ تطهير 
 عربات كما يلي الو 

 تطهير السيارات 
 درهم عن كل عملية.20 طاكس ي كبير أو صغير 
  درهم عن كل عملية.50 مقعد 15الحافالت أقل من 
  درهم عن كل عملية.100 مقعد 15الحافالت أكثر من 
 دراهم عن كل عملية 5 العربات اليدوية 

 أشياء أخرى مختلفة 
أو  جزء منه   الخرق البالية و األفرشة و املالبس للقنطار 

 درهم للعملية.50 
 درهم عن كل عملية30جزء منه  األدوات للقنطار أو  

 السيارات كذا و للعموم املفتوحة املحالت تطهير عمليات تقام

 املعدة للنقل العام للمسافرين مرة كل أشهر على األقل.
 منتوج املوازين العمومية و حقوق الوزن و الكيل

 30الفصل 
 كما يلي وزن باملوازين العموميةفة اليتحدد تعر  

 دراهم 10الخيل و البغال عن كل راس ....’االبل’البقر 
 دراهم 5الغنم و املاعز عن كل راس...

 منه جزء أو قنطار كل عن االخرى  و املواد الخضر الحبوب 

 دراهم 2.
 درهم 30السيارات و العربات للواحدة ....

 درهم 50الشاحنات للواحدة .....
نفايات الحدائق و بقايا املواد الصناعية و مواد  رسوم رفع

 البناء املتروكة على الطريق العمومية
 31الفصل 

و رفع نفايات املواد الصناعية  إن إزالة نفايات البساتين
بقايا األنقاض املهجورة في الطريق العمومية من طرف و 

عمال مصلحة النظافة إما بصفة تلقائية أو  بطلب من 
 مر يستوجب أداء ما قدره املعنيين باأل 

 درهم. 60عن كل حمولة  
 درهم. 20عن كل متر مكعب  

 درهم. 20أدنى ما يستخلص    
 منتوج محطات وقوف الدراجات و السيارات

 32الفصل 
ؤدى عن وقوف و حراسة الدراجات يحدد الواجب امل

العربات و السيارات باألماكن مخصصة لذلك داخل مدار و 
 الجماعة كما يلي 

 محطة  .1

 درهم لليوم. 0.50عن كل دراجة عادية  
 دراهم لليوم.1.00عن كل دراجة نارية  
 دراهم لليوم. 1.50عن كل عربة  
 دراهم لليوم. 2.00عن كل سيارة    
 دراهم لليوم. 3.00عن كل شاحنة أو  حافلة  
 درهم لليوم 2.00الجرارات للواحدة  

 ترقيم العقارات
 33الفصل

 رقيم املنازل واجب يحدد كما يلي يؤدى عن عمليات ت
الخزفية عن كل قيم بواسطة األلواح املعدنية أو تر  

 درهم. 25منزل 
 درهم. 10ترقيم بواسطة الكتابة العادية عن كل منزل  

 تبيع التصاميم و املطبوعا
 34الفصل  

تباع تصاميم الجماعة واملطبوعات لألشخاص الراغبين في 
 ذلك حسب الواجبات التالية

باع الشواهد اإلدارية والتصاميم و املطبوعات و ملفات ت
طلب العروض  والبطاقات املختلفة لألشخاص الراغبين في 

 ذلك حسب الواجبات التالية 
 درهم.500.00 تصاميم الجماعة 
 دراهم. 50.00 قرار بلدي لكل نسخة 
 دراهم.10.00 البطاقات املختلفة للواحدة 
 درهم 5.00 الئحة األسعار للواحدة 
 دراهم.2.00 مطبوعات أخرى لكل صفحة 
 درهم 300. 00   شهادة املصادقة على البيع 
 درهم.20.00 نسخة مطابقة لألصل للتصاميم 
 درهم 200.00   .شهادة التعريف باألرض 

  تحدد تعريفات التصاميم والوثائق التقنية كما يلي

طبيعة وحجم 
 الوثائق

 السعر 

 درهم للمتر الطولي 15 التصاميم

وثائق ال
 التقنية

 ملمتر( 297 * 210( 47حجم 

 ملمتر( 420 * 297( 37حجم 

 ملمتر( 594 * 420( 27حجم 

طباعة 
باألبيض 
 واألسود

طباعة 
 باأللوان

درهم  05
 للصفحة

درهم  20
 للصفحة

 ملمتر( 841 * 594( 17حجم 

 ملمتر( 1189 * 841( 07حجم 

درهم  10
 للصفحة

درهم  50
 للصفحة

 بهائمتسجيل بيع ال
 35الفصل 

 يؤدى عن تسجيل بيع البهائم الواجبات التالية
  درهم 10.00البقر، الخيل واإلبل للرأس 
  درهم 10.00العجول، والحمير للرأس 
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  درهم 10.00الغنم،واملاعز للرأس 
  يعتبر تسجيل بيوعات البهائم اختياريا وال تسلم

 الصكوك إال عند طلبها من طرف املشتري,
 36الفصل 

ذكرها  الوارد الخدمات مقابل املقبوضة الحقوق  إلى إضافة
 لفائدة تؤديها أخرى  أية خدمة مقابل الجماعة تستوفي سلفا ،

 تكلفة ثمن عن يقل أن يجوز  ال واجبا املباشرين املستفيدين

بما في ذلك املواد واألدوات والنفقات العامة التي  الخدمة
 ماعة.يسوجبها تدخل املصالح اإلدارية والتقنية للج
 واجبات االمالك الجماعية

 37الفصل 
تحدد شروط استغالل الدكاكين و الحوانيت و االماكن 
املهنية أو  الخاصة بممارسة التجارة و الصناعة و محالت 
السكن و االراض ي الفالحية و كل عقار تمتلكه الجماعة طبقا 

 ولة املجلس الجماعي.املد
حالت املشابهة و الحوانيت و املويكون اشغال الدكاكين 

محالت السكن ملدة شهر واحد يحدد تلقائيا ما عدا و 
 مقتضيات قانونية أو  تعاقدية مخالفة.

و يؤدى واجب االشغال مسبقا قبل اليوم الخامس من كل 
شهر و عن الشهر كله وعلى املستغلين ان يدفعوا ضمانة 

وي واجب االشغال ملدة الصندوق القابض الجماعي تس
 د تسلمهم للدكان أو  السكن أو  غيرهما.شهرين و ذلك عن

 نسبة الجماعة من البيوعات الجماعية
 38الفصل 

العمومي لألشياء الخاصة  البيع عن يةاملأو  النسبة تحديد يقع
والفواكه والغالت ودخل األمالك  الجماعية   الجماعة بأدوات

من حضيرة الحيوانات  اآلتية العربات وكذا واألشياء للحيوانات
 % من الدخل الناتج عن البيع,10الة إلى غير ذلك ب الض

 انتقالية مقتضيات
 39الفصل 

تدخل مختلف الضرائب والرسوم الواردة في القانون رقم 
املتعلق بجبايات الجماعات املحلية  املحددة  06/47

أسعارها بالقرار الجبائي الجماعي حيز التنفيذ ابتداء من 
 ,2008فاتح يناير 

 40الفصل 
ابتداء من دخول هذا القرار  حيز التنفيذ أحكام  تنسح

 ومقتضيات القرارات التالية
 كما تم تعديله وتتميمه 01/93القرار الجبائي رقم 

 كما تم تعديله وتتميمه 01/2008الجبائي الفرار 
 كما تم تعديله وتتميمه 01/2010الجبائي القرار 

 كما تم تتميمه وتعديله 2011/ 01القرار الجبائي 
  01/2014لقرار الجبائي ا

 41الفصل 
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من القابض 
الجماعي  وشسيع  املداخيل واملصالح التقنية واإلدارية 

 للجماعة وذلك كل في دائرة اختصاصه.
 .  2016مارس 24ويين بتاريخ اوحرر بالهر 

 ويينارئيس جماعة الهر إمضاء: 
 م مديونةعامل اقلي اطلع وأشر عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد وييناللهر  الجماعي املجلس لرئيس جبـائي قـرار
 عدد املستمر  الجبائي قرارلل ومتمم معدل 01/2017

01/2015 
 

 ويين،ارئيس املجلس الجماعي للهر 
رمضان  20صادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  07)1436
 املتعلق بالجماعات املحلية؛ 113.14

نونبر  30بتاريخ    1.07.195وبناء على الظهير الشريف رقم 
املتعلق بالضرائب  47.06در بتنفيذ القانون رقم الصا 2007

 املستحقة لفائدة الجماعات املحلية و هيئاتها؛
من ذي  16بتاريخ  1.07.209وبناء على الظهير الشريف رقم 

( الصادر بتنفيذ القانون 2007ديسمبر  27) 1428الحجة 
بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم  39.07رقم 

ساهمات واألتأو ى املستحقة لفائدة الجماعات والحقوق وامل
املحلية والذي يقض ي بمواصلة تطبيق أحكام القانون 

 ؛30.89
صفر  22الصادر في 1.09.02وبناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  45.08( بتنفيذ القانون 2009فبراير  18)1430
 بالتنظيم املالي للجماعات املحلية و مجموعاتها؛

محرم  17الصادر في   2.09.441رسوم رقم وبناء على امل
( القاض ي بسن نظام ملحاسبة 2010يناير  03)1431

 الجماعات املحلية و هيئاتها؛
 27بتاريخ  144وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

املتعلقة بإعداد القرارات الجبائية تطبيقا  2007دجنبر 
ائب املستحقة املتعلق بالضر  47.06ملقتضيات القانون رقم 

 لفائدة الجماعات املحلية و هيئاتها؛
املجلس الجماعي في الجلسة الخامسة من  ملداولةونظرا 

 ،2017يوليوز  12دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ األربعاء 
 :قرر ما يلي

 الباب األو ل
 نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق 

 التي لم يحدد القانون نسبها
 على تحديد أسعارها القصوى اقتصر  أو 

 1الفصل 
تحدد نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق التي لم 
يحدد القانون نسبها و أسعارها أو  اقتصر القانون على 

 تحديد نسبها القصوى كما يلي 
 الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية

 2الفصل  
ة في يحدد سعر الرسم على األراض ي الحضرية غير املبني

حدود السعر األقص ى املحدد بالقانون على أساس مساحة 
األرض باملتر املربع ويعد كل جزء من املتر املربع مترا مربعا 

 كامال وذلك كما يلي 
  دراهم للمتر املربع 10منطقة العمارات 
   دراهم للمتر املربع  10منطقة الفيالت 
 دراهم للمتر املربع 12الصناعية ة قطاملن 
 دراهم للمتر املربع    10كن الفردي منطقة الس 
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  درهم 10املناطق الكبرى للتعمير واملناطق األخرى
 للمتر املربع

 درهم. 100ال يتم إصدار و أداء الرسم الذي يقل عن مائة 
 الرسم على النقل العام للمسافرين

 7الفصل 
و لة نشاط النقل العمومي ايفرض هذا الرسم على مز 

العربات املخصصة لذلك. للمسافرين باعتبار أصناف 
 وتحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة كما يلي

 اسيارات األجرة
 درهم 120 سنة ربع لكل صغير تاكس ي الثاني الصنف من
 درهم 150ربع سنة  لكل كبير تاكس ي ل ل األو  الصنف من

 ب الحافالت 
  درهم. 300مقاعد لكل ربع سنة  7أقل من 
 درهم. 500ع سنة الحافالت السلسلة " ج " لكل رب 
  درهم.1000الحافالت السلسلة " ب " لكل ربع سنة 
  درهم.1500الحافالت السلسلة " أ " لكل ربع سنة 

الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا 
 ألغراض تجارية أو  صناعية أو  مهنية

 26الفصل 
يحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية 

مؤقتا ألغراض تجارية أو  صناعية أو  مهنية باعتبار  العامة
املساحة املشغولة من امللك الجماعي العام و موقع الجزء 

 املشغول منه و نوع ما يشغله  
في حالة اللجوء ملسطرة طلب العروض تعتبر هذه األسعار 

كحد أدنى وكل جزء من املدة شرع خالله في استغالل امللك 
 هذه املدة كاملة.الجماعي العام تعتبر 

 الرسم على اتالف الطرق 
 41الفصل 

يفرض الرسم على إتالف الطرق بعد إعداد محضر رسمي 
يحدد موقع اإلتالف وحجمه والتكلفة اإلجمالية إلعادة 
الطرق إلى الحالة التي كانت عليها، من طرف لجنة تتكون 
من ممثلين عن السلطة املحلية ومصالح الجماعة املعنية 

التقنية للعمالة أو  اإلقليم باإلضافة إلى املسؤول  واملصالح
عن اإلتالف. وتقدر التكلفة اإلجمالية إلعادة إصالح الطرق 
على أساس أثمنة أخر الصفقات إلصالح الطرق التي أنجزها 
الفاعل املسؤول عن اإلتالف، ويتم احتساب الرسم حسب 

 الحالتين التاليتين
طرف الجماعة في حالة انجاز اشغال االصالح من  -

املعنية يتم استخالص الرسم املفروض على اتالف الطرق 
من  25والذي يسأو ي مبلغ تكلفة اشغال االصالح زائد %

 املبلغ على اساس املحضر السالف الذكر.   
في حالة قيام املسؤول عن اتالف الطرق بعملية  -

اصالحها وفقا للقواعد الفنية والتقنية يتم استخالص 
ض على اتالف الطرق والذي يسأو ي فقط الرسم املفرو 

% من مبلغ تكلفة اشغال االصالح على اساس املحضر 25
 السالف الذكر.   

 42الفصل 
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من القابض 
الجماعي وشسيع املداخيل واملصالح التقنية واإلدارية 
للجماعة وذلك كل في دائرة اختصاصه  ويدخل إلى حيز 

لتطبيق ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف السيد ا
 عامل إقليم مديونة.

 .2017شتنبر  18يين بتاريخ او وحرر بالهر 
يين او اإلمضاء رئيس جماعة الهر   

 اطلع وأشر عليه السيد عامل اقليم مديونة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتالجماع  تنظيم وتسيير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع او هيئة املس
 

  بتاريخ 144قرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم
يقض ي بتشكيل أعضاء هيئة املسأو اة  2017دجنبر 11

 وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة الترابية الغربية . 
 

 رئيس املجلس الجماعي للغربية،
الصادر في  1.11.91بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ  2011يوليوز  29هجرية موافق  1432شعبان    27
 12وال سيما املادة  2011غربية لسنة نص دستور اململكة امل

 منه ؛ 13و
الصادر  1.15.85وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

 2015يوليوز  07هجرية  موافق  1436رمضان  20في 
املتعلق بالجماعات  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

 منه ؛ 120وال سيما املادة 
ماعي للغربية وبناء على النظام الداخلي للمجلس الج

املصادق عليه من طرف املجلس الجماعي خالل دورته 
بتاريخ السابع منه وال  2015العادية لشهر أكتوبر من سنة 

 سيما الباب الخامس منه ؛
اة او وبناء على محضر اجتماع السادة أعضاء هيئة املس
 06وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة الغربية بتاريخ 

 املتعلق بتشكيل أعضاء الهيئة ، 2017دجنبر من سنة 
  قــرر مايــلــي:

 فــصــل فــريـــد 
تم تشكيل وتعيين السيدات والسادة   اآلتية أسماءهم في 

اة وتكافؤ الفرص  او الجدول أسفله كأعضاء هيئة املس
 ومقاربة النوع وذلك على النحو  التالي  

الصفة في  اإلسم الكامل  
 الهيئة

 الجمعية التي يمثلها

رئيس جمعية أباء وأو لياء تالميذ  رئيس الهيئة العربي عمران
 بالغربية ثانوية إعدادية ابن عربي 

النائبة األو لى  رشيدة بنسمينة
 للرئيس

عن جمعية اشعاع للتربية 
 والثقافة والتنمية املحلية بالغربية

املصطفى 
 املشتراي

النائب الثاني 
 للرئيس

رئيس جمعية الصداقة للثقافة 
 التنمية  بالغربية .و 

عن جمعية آمل الغربية للتنمية  مقرر الهيئة عبد العزيز منظم 
 املحلية وحماية البيئة  بالغربية

نائبة مقرر  كلثوم الدريع
 الهيئة

رئيسة جمعية بن يفو للنهوض 
بالفتاة القروية واألعمال 

 االجتماعية 

 2017دجنبر 11  فيغربية وحرر بال
 بوشعيب بردان. الجماعي للغربية، رئيس املجلس: إمضاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التفويضقرارات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التفويض في املهام واإلمضاء

 
 قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني انصار يقض ي

 ض في اإلمضاء على الشواهد اإلداريةبالتفوي
 

 رئيس املجلس الجماعي لبني انصار،
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم

( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز  07) 1436رمضان
 منه؛ 102املتعلق بالجماعات والسيما املادة  14/113رقم

 25ي الصادر ف 1.02.239وبمقتض ى الظهير الشريف رقم
 37.99م ( بتنفيذ القانون رق2002أكتوبر  03) 1423رجب 

 2.99.66املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املرسوم رقم 
 الصادر بتطبيقه؛

وبناء على القرار املشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 
( بتحديد 2004مارس2) 1425محرم 10. الصادر في 321.04

 لقة بالخطيبين؛بيانات الشهادة االدارية املتع
د .ق.م.م  5225وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

املتعلقة باإلجراءات الخاصة  2009يوليوز  16بتاريخ 
 بتفويض مهام رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه ،

 :قرر ما يلي
 الفصل األو ل

فوض للسيد  محمد امين شريفي ، الصفة رئيس مصلحة ي
تلكات الجماعية والشرطة اإلدارية، الشؤون القانونية واملم

، 29/09/1965الدرجة متصرف ممتاز، املــــزداد بتاريــــخ
املرسم والعامل بمصالح الجماعة اإلمضاء على الشواهد 
اإلداريـــــة )شهـــادة العزوبة، شهادة الخاطب، شهادة 
املخطوبة، شهادة عدم اعادة الزواج، شهادة عدم الطالق، 

ـــــادة ال زوجة الوحيدة، شهادة تعدد الزوجات، شهادة شهـ
الكفالة، شهادة القرابة، شهادة التعايش شهادة تثبت 
الحالة العائلية قبل الزواج، شهادة العرفية( باملكتب 
املركزي لجماعة بني أنصار، وذلك تحت مسؤوليتي 

 ومراقبتي. 
 الفصل الثاني

وقيع يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ الت 
 عليه.

 .2018يناير   25وحرر ببني انصار في
 اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي لبني انصار ،
 عبد الحليم غوطا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحالة املدنيةالتفويض في 

 
 2017/  36قـــرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 

 يقض ي بالتفويض في اإلمضاء. 2017مارس  09بتاريخ 
 

 رئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية الغربية ،

رمضان  20الصادر في 1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07هـ املوافق ل  1436

 املتعلق بالجماعات ؛ 113.14رقم  التنظيمي
 04الصادر في  1.58.008وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بمثابة النظام األساس ي 1958فبراير  24)  1377شعبان 
 للوظيفة العمومية حسب ما وقع تتميمه وتغييره؛

  1397شوال  13صادر في  2.77.738وبناء على املرسوم رقم 
النظام األساس ي الخاص  بمثابة 1977شتنبر  27موافق ل 

 بموظفي وأعوان الجماعات ؛
املتعلق بالحالة املدنية صادر 37.99وبناء على القانون 

رجب  25بتاريخ  01.02.239بتنفيذ الظهير الشريف رقم 
 ؛ 2002اكتوبر  03هجرية املوافق ل  1423

شعبان  02صادر في  2.99.665وبناء على املرسوم رقم 
لتطبيق القانون  2002أكتوبر  09هجرية املوافق ل  1423
  املتعلق بالحالة املدنية، 37.99رقم 
 :ما يلي قـــرر 

 املادة األو لى
مساعد إداري من الدرجة   يعين السيد امحمد السقلي

م في مهام  إمضاء  230390الثالثة  وبطاقته الوطنية عدد 
جميع الوثائق اإلدارية والشواهد واملراسالت اإلدارية 

مصلحة الحالة املدنية وذلك ليقوم مقامي املتعلقة ب
 وباملشاركة معي .

 املادة الثانية
 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.

 املادة الثالثة
 يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد مدير املصالح الجماعية .

 .2017مارس  09وحرر بالغربية في 
  اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي للغربية،

 بوشعيب بردان. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 07بتاريخ 130قـــرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 

 يقض ي بالتفويض في املهام. 2017نونبر 
 

 رئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية الغربية ،
 20الصادر في  1 15.85وبناء على الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07ـ املوافق ل  1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات ؛ 113.14التنظيمي رقم 

 04في لصادر ا 1.58.008رقم وبمقتض ى الظهير الشريف 
( بمثابة النظام األساس ي 1958فبراير  24)  1377شعبان 

 للوظيفة العمومية حسب ما وقع تتميمه وتغييره؛
 1397شوال  13ادر في ص 2.77.738وبناء على املرسوم رقم 

بمثابة النظام األساس ي الخاص  1977شتنبر  27موافق ل 
 بموظفي وأعوان الجماعات ؛

املتعلق بالحالة املدنية صادر 37.99وبناء على القانون 
رجب  25بتاريخ  01.02.239بتنفيذ الظهير الشريف رقم 

 ؛ 2002اكتوبر  03هجرية املوافق ل  1423
شعبان  02صادر في  2.99.665وبناء على املرسوم رقم 

لتطبيق القانون  2002أكتوبر  09هجرية املوافق ل  1423
 املتعلق بالحالة املدنية، 37.99رقم 
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 ر ما يلي:قـــر 
 املادة األو لى

يعين السيد رضوان نافل مساعد إداري من الدرجة الثالثة 
في مهام ضابط الحالة املدنية بالتفويض وكذا إمضاء جميع 
الوثائق اإلدارية والشواهد واملراسالت اإلدارية املتعلقة 

 بالحالة املدنية بالجماعة الترابية الغربية .
 املادة الثانية

 ذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.يسري مفعول ه
 املادة الثالثة

 يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد مدير املصالح الجماعية. 
 .2017نونبر  07و حرر بالغربية في  

 رئيس املجلس الجماعي للغربية بوشعيب بردان.: اإلمضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي  03/2018قرار لرئيس املجلس الجماعي ملكرس رقم 
 بإلغاء تفويض مهام ضابط الحالة املدنية .

 
 رئيس املجلس الجماعي ملكرس،

من  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز  07) 1436رمضان 

 منه؛ 102املتعلق بالجماعات  وخاصة املادة  113.14رقم 
 25الصادر في  1.02.239وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر 3) 1423رجب 
 منه؛ 5املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة

من  شعبان  2الصادر في  2.99.665رقم وبناء على املرسوم 
املتعلق  37.99( لتطبيق القانون رقم 2002اكتوبر 9) 1423

 بالحالة املدنية والسيما املادة األو لى منه،
 :قرر ما يلي

 املادة األو لى
يلغى قرار تفويض مهام ضابط الحالة املدنية للسيد  
املصطفى باناني النائب الرابع للرئيس املؤرخ في 

باملكتب املركزي للحالة املدنية  52تحت عدد  22/09/2016
 بجماعة مكرس 

 املادة الثانية
 .2018فبراير  07ينفذ هدا القرار ابتداء من يوم 

 .06/02/2018وحرر بمكرس في
 اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي ملكرس، خالد بنزيدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة 

 نسخ الوثائق ألصولها
 

 29بتاريخ  139قرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 
يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة  2017نونبر 

 بجماعة الغربية. اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
 
 رئيس املجلس الجماعي للغربية،

الصادر  1.15.85بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم   
( بتنفيذ القانون  2015يوليوز  7)  1436رمضان  20في 

الفقرة  وخاصةاملتعلق بالجماعات  113.14التنظيمي رقم 
 ، منه 102املادة الثانية من 
 :قرر مايلي

 الفصل األو ل
يفوض للسيد عزوز الفريجي ، النائب الخامس لرئيس 

بجماعة  1954س الجماعي للغربية املولود بتاريخ  املجل
،  M 17086الغربية والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق 
 ألصولها ليقوم مقامي بهذه املهمة واملشاركة معي .

 الفصل الثاني
الح يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار للسيد مدير املص 

 الجماعية.
 الفصل الثالث

 إن املفوض له يبقى مسؤوال عن التوقيعات الصادرة عنه .
 الفصل الرابع

 ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه .
 . 2017نونبر  29وحرر بالغربية في

 اإلمضاء  رئيس املجلس الجماعي للغربية، بوشعيب بردان.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 02/2018قرار لرئيس مجلس جماعة موالي عبدهللا رقم 
اإلشهاد على صحة اإلمضاء  بالتفويض في مهام يقض ي

مطابقة النسخ ألصولها )املكتب ب( بجماعة موالي و 
 عبدهللا.

 
 رئيس مجلس جماعة موالي عبدهللا،

 من 20صادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم
( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز  7) 1436رمضان 

 املتعلق بالجماعات؛ 113.14رقم 
وبناء على تنظيم إدارة جماعة موالي عبدهللا و تحديد 

 اختصاصاتها؛ 
وبناء على حيثيات إدارية مختلفة تتعلق بتسيير جماعة 

 موالي عبدهللا،
 قرر ما يلي:

 الفصل األو ل
رئيسة مكتب االشهاد على –ايفوض للسيدة جميلة هوم

صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها )املكتب ب( 
مهمة االشهاد على صحة االمضاء  بجماعة موالي عبد هللا

مطابقة نسخ الوثائق ألصولها، بجماعة موالي عبدهللا و 
 لتقوم بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.

 الفصل الثاني
االشهاد على صحة  رئيسة مكتب–ان السيدة جميلة هوما

االمضاء و مطابقة النسخ ألصولها )املكتب ب(بجماعة 
موالي عبد اللهمطالبة بوضع نموذج من امضائها لدى 
املصالح الجماعية حسب ما يقتض ي القانون الجاري به 

 العمل.
 الفصل الثالث

 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
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 عبارلا لصفلا
 ةينعملا ةحلصملا سيئر و ةعامجلاب حلاصملا ريدم نإ
 .رارقلا اذه ذيفنتب نابلاطم

  ھل ضوفملا ھيلع قفاو و علطا
 .2018ريا>Üف 22 ي` هللادبع يالومب ررحو

   ،هللادبع يالوم ةعامج سلجم سيئر :ءاضمإلا
 Fمطافلا يدهملا يالوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ß±∞قي 04/2018 مقر سركمل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 ةقباطمو ءاضمإلا حيحصت  ىcع داهشالا يq ضيوفتلا ءاغلإب

 .اهلوصأل خسنلا
 

 ،سركمل يuامجلا سلجملا سيئر
 25( 1333 ناضمر 12 ي` رداصلا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 ؛تاءاضمإلا تيبثتب قلعتملا )1915 ويلوي
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر
   ،ھنم 102 ةداملا ةصاخو  تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
   :يèي ام ررق

 ىß وألا ةداملا
 ةقباطمو ءاضمالا حيحصت ىèع داهشالا ضيوفت رارق ى˙لي
 عبارلا بئانلا يناناب ىفطصملا  ديسلل اهلوصأل خسنلا
 ةعامج رقمب 53 ددع تحت 22/09/2016 ي` خرؤملا سيئرلل
 . سركم

 ةيناثلا ةداملا
 .2018 ريا>Üف 07 موي نم ءادتبا رارقلا اده ذفني

 .06/02/2018ي` سركمب ررحو
 .ةيدي™©ب دلاخ ،سركمل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإلا
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 يفسآ -شكارم ةهج ذوفنب ةدجاوتملا ةيباâSلا تاعامجلا سلاجمب ةقلعتملا ةصاخلا صوصنلا
 

 اKLاسؤر و تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلا و تاررقملا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاعامجلا RSيستو ميظنت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماهملا دانسا و RSيستلا
 

 ددع ميهاربإ يديس ةحاول يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
  ماهملا يq ضيوفتلاب ß±∞قي 12/04/2017 خيراتب 02

 
 ،ميهاربإ يديس ةحاول يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر
  ،ھنم 103 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 سداسلا بئانلا  ينامش>Üلا دمحم :ديسلا ىßإ ضوفي 
 ةنايصلاو لاغشألا ةحلصم >/يست  ةمهم ،ةعامجلا سيئرل
 .اj÷ ةقلعتملا تايلمعلا لك ىèع فارشإلاو

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي 
 .ھيلع

 .12/04/2017 ي` ميهاربإ يديس ةحاوب ررحو
 لماكلا ميحرلا دبع يالوم يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضيوفتلا تارارق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ءاضمإلا و ماهملا يq ضيوفتلا

 
 يq  ضيوفتلاب ß±∞قي 03 مقر يتاخبل ةعامج سيئرل رارق

 ماهملا

 ،يتاخبل ةعامجل يورقلا سلجملا سيئر
 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا تايضتقم ىèع ءانب

 نوناقلا ذيفنتب ) 2015 زويلوي 7 ( 1436 ناضمر 20
 ن/تداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14مقر Fميظنتلا

 ؛103 و 101
 يذ 15 ي` رداصلا 1.92.31 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 12.90 مقر نوناقلا ذيفنتب )17/06/1992( 1412 ةجحلا
 ؛>/معتلاب قلعتملا
 يذ 15 ي` رداصلا 1.92.7 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 25.90 مقر نوناقلا ذيفنتب )17/06/1992( 1412 ةجحلا
 ميسقت و ةينكسلا تاعومجملا و ةيراقعلا تائزجتلاب قلعتملا
 راقعلا
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 سيئرلل لوألا بئانلا ينوسبلا راتخملا ديسلا ىßإ ضوفي
 ھتقاطب  ،يتاخبلا ةعامجب 01/01/1950خيراتب دادزملا
 :>/معتلا لاجمب  ةقلعتملا ماهملاب مايقلا ،E6453 ةينطولا

 .ميسقتلا و ةئزجتلا و ءانبلا صخر حنم -
 ةينكس تاعومجم ثادحإ -
 .ةقباطملا تاداهش و ¿éكسلا صخر حنم -

 يناثلا لصفلا
 .هرودص خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي 

 .29/09/2015 خيراتب يتاخبلب ررحو
 رباص ديشر يورقلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 07 مقر يتاخبل ةعامجل يورقلا سلجملا سيئرل رارق

 ةبئانل يÆامجلا بآرملا RSيست ماهم يq  ضيوفتلاب  ß±∞قي
 سيئرلا

 

 ،يتاخبل ةعامجل يورقلا سلجملا سيئر
 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا تايضتقم ىèع ءانب

 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر 20
 .103 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 :يــلي اــم ررـــــق

 لوألا لصفلا
 سيئرلل ةعبارلا ةبئانلا F¯ناص ةشئاع ةديسلا ىßإ ضوفي
 اj€قاطب ،يتاخبلا ةعامجب 29/11/1976  خيراتب ةدادزملا
 بآرملا نوؤش >/يست ماهمب مايقلا ،HA67017 ةينطولا
 نسح ىèع ظافحلل >/بادتلا عيمج ذاختاو داتعلاو يuامجلا

 .قفرملا >/س
 يناثلا لصفلا

 .ھئاضمإ خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي 
 .29/09/2015 خيراتب يتاخبلب ررحو

 رباص ديشر يورقلا سلجملا سيئر :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يq  ضيوفتلاب  ß±∞قي   83مقر يتاخبل ةعامج سيئرل رارق
 ءاضمإلا

 
 ،يتاخبل ةعامج سيئر
 4 ي` رداصلا 1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب

 ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب )1958ريا>Üف24( 1377 نابعش
 ؛ھميمتتو ه>/يغت عقو امبسح ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا
 رداصلا 1.15.84 مقر فيرشلا >/هظلا تايضتقم ىèع ءانبو
 نوناقلا ذيفنتب ) 2015 زويلوي 7 ( 1436 ناضمر 20 ي`
 داوملا اميسال و تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر Fميظنتلا

 ؛ھنم 128 و 126،127
 1397 لاوش 13 خيراتب 2.77.738 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 يفظومل ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب )Ü< 1977نتش 27(
 ؛تاعامجلا
 Ü< 2015نجد 31 خيراتب 51 ددع يرازولا روشنملا ىèع ءانبو
 حلاصملا يريدم و حلاصملل ن/ماعلا نيريدملا ن/يعت لوح
 ،ةيبا>;لا تاعامجلاب
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 :يــلي اــم ررـــــق
 لوألا لصفلا

 ي` ن/يعتلا طورش ددحي يذلا موسرملا رودص راظتنا ي`
 ريدم بصنم ي` ةتقؤم ةفصب ن/عي حلاصملل ريدم بصنم
 راطإلا ،بوبرك ديمح ديسلا يتاخبل ةعامجب حلاصملا
  .زاتمم فرصتم

 يناثلا لصفلا
 ةياغ ىßإ ،ھيلع >/شأتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه يرسي
 لصفلا ي` ھيلإ راشملا موسرملا رودص ىèع رهشأ ةثالث رورم
 .ةيمسرلا ةديرجلاب لوألا

 16/02/2016 خيراتب يتاخبلب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خيراتب ب ب.م.م/202 مقر يتاخبل ةعامج سيئرل رارق

 ءاضمإلا يq  ضيوفتلاب ß±∞قي 06/06/2017
 

 ،يتاخبل ةعامج سيئر
 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 زويلوي 7 ( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 105 ةداملا اميسال و تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 1397 لاوش 13 خيراتب 2.77.738 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 يفظومب صاخلا ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب )Ü< 1977نتش 27(
 ؛تاعامجلا
 Ü< 2015نجد 31 خيراتب 51 ددع يرازولا روشنملا ىèع ءانبو
 حلاصملا يريدم و حلاصملل ن/ماعلا نيريدملا ن/يعت لوح
 ؛ةيبا>;لا تاعامجلاب
 15/02/2016 خيراتب ب م م/83 ددع تحت رارقلا ىèع ءانبو
   ،يتاخبل ةعامج حلاصم ريدم بوبرك ديمح ديسلا ن/يعتب
 :يــلي اــم ررـــــق

 لوألا لصفلا
 ةعامجلا حلاصم ريدم بوبرك ديمح ديسلا ىßإ ضوفي
 éFع ةباين ءاضمإلا ةيحالص ،زاتمم فرصتم يتاخبل ةيبا>;لا
 ليخادم ضبقب ةقلعتملا قئاثولا ىèع ي“م ةكراشملاب و
 تحت ةمهملا هذj÷ مايقلا ھل دنسي و اijاقفن فرص و ةعامجلا
 .ÆFبقارم و ÆFيلوؤسم

 يناثلا لصفلا
 .ھيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه نايرس أدبي 

 06/06/2017 خيراتب يتاخبلب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سرام 09 خيراتب  53  مقر لاحر يديس ةعامج سيئرل رارق

 ةقلعتملا ةيرادإلا قئاثولا ىcع ءاضمإلا ضيوفتب قلعتي  2018
 ةعامجلا حلاصم ريدم ديسلا ىªإ نRفظوملا نوؤشب

 

 ،لاحر يديس ةعامج سيئر
 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07(قفاوم 1436 ناضمر
 ةداملا ةصاخ تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر Fميظنتلا

 ؛ھنم 105 و 104 و 103

 حلاصمل اريدم يدوادلا دمحم ديسلا ن/يعت رارق ىèع ءانبو
 ؛2016 رياني 26 خيراتب 01 مقر ةتقؤم ةفصب ةعامجلا
  ،ةيعامجلا حلاصملا ريدم نم حا>;قابو
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
  يدوادلا دمحم : ديسلل ضوفي
 1970 : ةنس دولوملا
 زاتمم فرصتم : ةجردلا
 .ةتقؤم ةفصب ةعامجلا حلاصم ريدم : ھتفصب

 E 445991 : و ت ب مقر
 عيمج ىèع سلجملا سيئر نع ةباين ة>/شأتلاو ءاضمإلا
 ةينقتلاو ايلعلا رطألل يرادإلا >/يستلاب ةقلعتملا قئاثولا
 تارارق ادعام لاحر يديس ةعامجل ن/عباتلا ةيرادإلاو
 .ةراشإلا نهر عضولاو قاحلإلاو لاقتنالاو لزعلاو فيظوتلا

 يناثلا لصفلا
 .2018 سرام 09 نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرجي

 ثلاثلا لصفلا
 رشنيو ،ةينعملا تارادإلا ىßاو رمألاب éFعملا ىßإ رارقلا اذه غلبي
 .ةيبا>;لا تاعامجلاب ةصاخلا ةديرجلاب

 عبارلا لصفلا
 لوح 2016 سرام 24 خيراتب 07 مقر ضيوفتلا رارق ى˙لي
  .ن/فظوملا نوؤشب ةقلعتملا ةيرادإلا قئاثولا ىèع عيقوتلا

 .2018 سرام 09 ي` لاحر يديسب ررحو
 ورمعاو نيدلا حالص يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 09 خيراتب  54  مقر لاحر يديس ةعامج سيئرل رارق
 قئاثولا ىcع ءاضمإلا ضيوفتب قلعتي  2018 سرام
 سيئر ديسلا ىªإ نRفظوملا نوؤشب ةقلعتملا ةيرادإلا

 ةيداصتقالاو ةيلاملا نوؤشلا ةحلصم
 

 ،لاحر يديس ةعامج سيئر
 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 نوناقلا ذيفنتب )2015زويلوي 07(قفاوم 1436 ناضمر
 ةداملا ةصاخ تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر Fميظنتلا

 ؛ھنم 105 و 104 و 103
 ةحلصمل اسيئر دابعنب هللا دبع ديسلا ن/يعت رارق ىèع ءانب و
 >Üنجد 02 خيراتب 319 مقر ةيداصتقالاو ةيلاملا نوؤشلا

 ؛2016
 .ةيعامجلا حلاصملا ريدم  نم حا>;قاب و
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
  دابعنب هللا دبع : ديسلل ضوفي
 1964 : ةنس دولوملا
 زاتمم فرصتم : ةجردلا
 ةيداصتقالاو ةيلاملا نوؤشلا ةحلصم سيئر : ھتفصب
 HA 1665 : و ت ب مقر
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 عيمج ىèع سلجملا سيئر نع ةباين ة>/شأتلاو ءاضمإلا
 ن/يرادإلا نيدعاسملل يرادالا >/يستلاب ةقلعتملا قئاثولا
 تارارق ادعام  لاحر يديس ةعامجل ن/عباتلا نيررحملاو
 .ةراشإلا نهر عضولاو قاحلإلاو لاقتنالاو لزعلاو فيظوتلا

 يناثلا لصفلا
 .2018 سرام 09 نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرجي

 ثلاثلا لصفلا
 رشني و ،ةينعملا تارادإلا ىßإو رمألاب éFعملا ىßإ رارقلا اذه غلبي
 .ةيبا>;لا تاعامجلاب ةصاخلا ةديرجلاب

 2018 سرام 09ي` لاحر يديسب ررحو
  ورمعاو نيدلا حالص :يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 09 خيراتب  55  مقر لاحر يديس ةعامج سيئرل رارق

 ةيرادإلا قئاثولا ىcع ءاضمإلا ضيوفتب قلعتي 2018 سرام
 ةحلصم سيئر ديسلا ىªإ نRفظوملا نوؤشب ةقلعتملا

 .تايلآلاو لاغشألاو ةئيبلاو RSمعتلا
 

 ،لاحر يديس ةعامج سيئر
 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07(قفاوم 1436 ناضمر
 ةداملا ةصاخ تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر Fميظنتلا

 ؛ھنم 105 و 104 و 103
 اسيئر نوفع ليلجلا دبع ديسلا ن/يعت رارق ىèع ءانب و
 خيراتب 318 مقر تايلآلاو لاغشألاو ةئيبلاو >/معتلا ةحلصمل

 .؛Ü< 2016نجد 02
 .ةيعامجلا حلاصملا ريدم نم حا>;قاب و
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
  نوفع ليلجلا دبع : ديسلل ضوفي
 1963 : ةنس دولوملا
  ةيناثلا ةجردلا éFقت : ةجردلا
 .تايلآلاو لاغشألاو ةئيبلاو >/معتلا ةحلصم سيئر : ھتفصب

 Y 34523 : و ت ب مقر
 عيمج ىèع سلجملا سيئر نع ةباين ة>/شأتلاو ءاضمإلا
 ةجردلا نم ن/ينقتلل يرادإلا >/يستلاب ةقلعتملا قئاثولا
 ةعامجل ن/عباتلا ن/ينقتلا نيدعاسملاو ةثلاثلاو ةعبارلا

 لاقتنالاو لزعلاو فيظوتلا تارارق ادعام لاحر يديس
 .ةراشإلا نهر عضولاو قاحلإلاو

 يناثلا لصفلا
 .2018 سرام 09 نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرجي

 ثلاثلا لصفلا
 رشنيو ،ةينعملا تارادإلا ىßإ و رمألاب éFعملا ىßإ رارقلا اذه غلبي
 .ةيبا>;لا تاعامجلاب ةصاخلا ةديرجلاب

 
 2018 سرام 09 ي` لاحر يديسب ررحو

  ورمعاو نيدلا حالص :يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب 14/2017 مـــقر تاشعملل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 دهاوشلا فلتخم ىcع عيقوتلاب قلعتملا 2017زويلوي 27
 ةينكسلا تائزجتلاو ةيضرألا عطقلاب ةقلعتملا ةيرادإلا

 

 ،تاشعملل يuامجلا سلجملا سيئر
 20 ي` رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 .14 مقر نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي7( 1436 ناضمر

 ،ھنم 103 ةداملا اصوصخو ،يuامجلا قاثيملاب قلعتملا 113
 04 ي` رداصلا 1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب )1958 ريا>Üف 24( 1377 نابعش
 .ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا
 لاوش نم 13 خيراتب 2.77.738 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 يفظومل ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب )Ü< 1977نتش 27( 1397
 .ھميمتتو ھليدعت مت امك تاعامجلا
 :يـلـي اــم ررق

 لوألا لصفلا
 سيئرلل لوألا بئانلا موعان رهاطلا :ديسلل ضوفي
 تسملات ةعامجب 1952 : خيراتب دولوملا
 B34274 مقر ةينطولا ھتقاطب
 ىèع عيقوتلاب ÆFيلوؤسم تحتو ي“م ةكراشملابو يماقم موقيل
 ةيضرألا عطقلاب ةقلعتملا ةيرادإلا دهاوشلا فلتخم
  ةينكسلا تائزجتلاو

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

  2017زويلوي 27خيراتب تاشعملاب  ررحو
 تاشعملل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاـضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 16/2017 مـــقر تاشعملل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 قئاثولا عيمج ىcع عيقوتلاب قلعتملا 2017تشغ16 خيراتب
 ß¶قتلا بتكملاب ةقلعتملا

 

 ،تاشعملل يuامجلا  سلجملا سيئر
 20 ي` رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي7(ل قفاوملا 1436 ناضمر
  .ھنم 103 ةداملا ةصاخو ،تاعامجلاب قلعتملا 113 .14 مقر

 :يèـي اــم ررق
 لوألا لصفلا

  سيئرلل يناثلا بئانلا  éFسح يÁارجرلا  ديسلل ضوفي
 تاشعملا ةعامجب 01/01/1968  خيراتب دولوملا
 h157075 مقر ةينطولا ھتقاطب
 ىèع عيقوتلاب ÆFيلوؤسم تحتو ي“م ةكراشملابو يماقم موقيل

 .éFقتلا بتكملاب ةقلعتملا قئاثولا عيمج
 يناثلا لصفلا

 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

  2017تشغ16 خيراتب تاشعملاب ررحو
 تاشعملل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاـضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خيراتب 09 مقر ناملس دالوأل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارـــق
 ءاضمإلا يq ضيوفتلاب ß±∞قي 2017 يام 22

 

 ،ناملس دالوأل يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 01 .15 .85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر
 . تاعامجلاب قلعتملا 113 -14 مقر
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 ةويسب زوزع :دــيسلل ضوفي
 سيئرلل سداسلا بئانلا : ةــــــفصلا
  . ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةصاخلا طبرلا دهاوش ىèع ءاضمإلا

 يناثلا لصفلا
 .2017 يام 22 نم ءادتبا رارقلا  اذj÷ لمعلا يرسي

 
 .22/05/2017 ي` ناملس دالوأب ررحو

  يèحملا ضباقلا ة>/شأت
 دوعش عيبر ناملس دالوأل يuامجلا سلجملا سيئر  : ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميهاربإ يديس ةحاو ةعامجل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
   ءاضمإلا يq ضيوفتلاب ß±∞قي 11/07/2017 خيراتب 05 ددع
 

 ،ميهاربإ يديس ةحاو ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر
 ھنم 103 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  ،اj”م لوألا دنبلا اميسالو
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 سيئرل يناثلا بئانلا ةبنعلا ماشه ديسلا ىßإ ضوفي 
 تالاصيإلاب ةقلعتملا ةيرادإلا دهاوشلا ءاضمإ ،ةعامجلا
 صخرو )لئاسلا >/هطتلاو ءابرهكلاو ءاملا( ةيعامتجالا
  .حالصإلا

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي 
 .ھيلع

 .11/07/2017  ي` ميهاربإ يديس ةحاوب ررحو
 لماكلا ميحرلا دبع يالوم  يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 01 خيراتب  10 ددع حوبرملا ةيباâSلا ةعامجلا سيئرل رارق

 ليخادم ضبق ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 2016 سرام
 اZLاقفن فرصو ةعامجلا

 

 ،حوبرملا ةيبا>;لا ةعامجلا سيئر
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07( ةيرجه 1436 ناضمر
 105 ةداملا ةصاخ تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر Fميظنتلا

 ،ھنم

 :يـلي ام ررــق
 لوألا لصفلا

 ةبلطنب ديعسلا :ديسلل ضوفي 
 17/10/1972 : خيراتب دولوملا
 Y132574 : ةينطولا ھتقاطب
 حلاصملا ريدم : ھتفصب
 كلذو  حوبرملا ةعامج تاقفن فرصو ليخادم ضبق  ةمهم
 .ي“م ةكراشملابو يماقم ةمهملا هذj÷ موقيل

 يناثلا لصفلا
  .2016 سرام 01 نم ءادتبا رارقلا اذه ذفني 

 
 .2016 سرام 01 ي` حوبرملاب ررحو

 حوبرملا ةعامج سلجم سيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مــقر Œ±œيع يديس ةعامجل يورقلا سلجملا سيئرل رارق
 عاطق ماهم ضيوفتب ß±∞قي 2015 ربوتكأ 01 خيراتب  06

 ي–تافلا ميحرلا دبع ديسلل ءانبلاو RSمعتلا
 

 ،¿{øيع يديس ةعامجل يورقلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07 ( 1436 ناضمر

  ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا  113.14
 نم 15 ي` رداصلا 1.92.31 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 1992 وينوي 17 ( 1421 ةجحلا يذ

 ؛>/معتلاب قلعتملا 12.92
 يذ نم 15 ي` رداصلا 1.92.7 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 1992 وينوي 17 ( 1421 ةجحلا

 ةينكسلا تاعومجملاو ةيراقعلا تائزجتلاب قلعتملا 25.90
 ؛تاراقعلا ميسقتو
 م.م.ق D 5229 مقر ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرود ىèع ءانبو
 ضيوفتب ةصاخلا تاءارجإلا لوح 2009 وينوي 16 خيراتب
 ،ھباونو يuامجلا سلجملا سيئر ماهم
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 لوألا بئانلا ھتفصب ،ي¡تافلا ميحرلا دبع ديسلل ضوفي
 ةنس دولوملاو ،¿{øيع يديسل ةيورقلا ةعامجلاب  سيئرلل

 H مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل لماحلاو 01/01/1965
  .ءانبلاو >/معتلا عاطق ماهمب مايقلا ،125945

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس يرجي
 .ھيلع

 
 2015 ربوتكأ 01 ي` ¿{øيع يديسب ررحو

    ةيدجا دمحم يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يديس ةيباâSلا ةعامجلل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
  ضيوفتب ß±∞قي 2016 يام 02 خيراتب 02  مــقر Œ±œيع

 يرادإلا RSبدتلا لاجم يq  ءاضمإلا
 

 ،¿{øيع يديس ةيبا>;لا ةعامجلل يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07 ( 1436 ناضمر

 ؛ھنم 104 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا  113.14
 04 ي` خرؤملا 1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب )1958 ريا>Üف 24(1377 نابعش
   ؛ھميمتتو ه>/يغت عقو امبسح ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا
 نم 22 ي` رداص 1.09.02 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو

 45.08 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2009 ريا>Üف 18 ( 1430 رفص
  اijاعومجمو ةيلحملا تاعامجلل يßاملا ميظنتلاب قلعتملا
 مرحم 17 ي` رداصلا 2.09.441 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 ةيمومعلا ةبساحملل ماظن نسب ) 2010 رياني 3 ( 1431
 ؛اijاعومجمو ةيلحملا تاعامجلل
 م.م.ق D 5229 مقر ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرود ىèع ءانبو
 ضيوفتب ةصاخلا تاءارجإلا لوح 2009 وينوي 16 خيراتب
 ؛ھباونو يuامجلا سلجملا سيئر ماهم
 رــــــــيا>Üف 15 خيراــــــــتب م.م/ ع س ج/01 مــــــــقر رارــــــــقلا ىــــــــèع ءاــــــــنبو

 ¿{ـــــøيع يديـــــسل يuاـــــمجلا ســـــلجملا سيـــــئر نـــــع رداـــــصلا 2016
 سراـــم 02 خيراـــتب ةـــصتخملا حلاـــصملا فرـــط نـــم ھـــيلع رـــشؤملاو

 بــــــصنم يــــــ` F{ــــــøمش دــــــمحا ديــــــسلا ن/ــــــيعتب F{ــــــ∆اقلاو 2016
 ،¿{øيع يديس ةعامجب ةتقؤم ةفصب حلاصملا ريدم
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 حلاصملا ريدم ، فرصتم ،ø}Fمش دمحا ديسلل ضوفت
 ةنس دولوملاو ،¿{øيع يديس ةعامجب ةتقؤم ةفصب

 H مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل لماحلاو 01/01/1968
 >/بدتلاب ةقلعتملا قئاثولا ىèع ءاضمإلا ةمهم ،190204

  ةيبا>;لا ةعامجلل ن/عباتلا ناوعألاو ن/فظوملل يرادإلا
 ةمهملا هذj÷ موقيل كلذو ،ةيرادإلا تالسارملا و ¿{øيع يديس
  .ي“م ةكراشملابو يماقم

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اده لوعفم نايرس يرجي
 .ھيلع

 .2016 يام 02 ي` ¿{øيع يديسب ررحو
    ةيدجا دمحم يuامجلا سلجملا سيئر : ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 18  مــقر Œ±œيع يديس ةيباâSلا ةعامجلا سيئرل رارــق
 ءاضمإلا يq ضيوفتلاب ß±∞قي 14/03/2017  خيراتب

 

 ،¿{øيع يديس ةيبا>;لا ةعامجلا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر

  ؛ھنم 105 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا  113.14
 مرحم 17 ي` رداصلا 2.09.441 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 ةيمومعلا ةبساحملل ماظن نسب )2010 رياني 3( 1431
 ؛اijاعومجمو ةيلحملا تاعامجلل

 م.م.ق D 5229 مقر ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرود ىèع ءانبو
 ضيوفتب ةصاخلا تاءارجإلا لوح 2009 وينوي 16 خيراتب
 ؛ھباونو يuامجلا سلجملا سيئر ماهم
 ريا>Üف 15 خيراتب م.م/ ع س ج/01 مقر رارقلا ىèع ءانبو

 ¿{øيع يديسل يuامجلا سلجملا سيئر نع رداصلا 2016
 سرام 02 خيراتب ةصتخملا حلاصملا فرط نم ھيلع رشؤملاو

 بصنم ي` ø}Fمش دمحا ديسلا ن/يعتب F{∆اقلاو 2016
 ،¿{øيع يديس ةعامجب ةتقؤم ةفصب حلاصملا ريدم
 :يèي ام ررـق

 لوألا لصفلا
 ريدم ھتفصب ، فرصتم ،ø}Fمش دمحا ديسلل ضوفت
 ةنس دولوملاو ، ¿{øيع يديس ةعامجب تقؤم حلاصملا

 H مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل لماحلاو 01/01/1968
 ةقلعتملا تالاوحلا و قئاثولا ىèع ءاضمإلا ةمهم ،190204

 نايب اذكو ن/فظوملا تاضيوعت فلتخمو روجأو بتاور ءادأب
 سيئرلا تاضيوعتو ، كلذ ھباش امو تاعاطتقالاو ما™;لالا
 يماقم ةمهملا هذj÷ موقيل كلذو ،نيراشتسملا نم قحلا يوذو
 .ي“م ةكراشملابو

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس يرجي
  .ھيلع

  .2017 سرام 14 ي` ¿{øيع يديسب ررحو
   ةيدجا دمحم يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 39 مقر حيباصمل ةعامجل يورقلا سـلجملا سـيئرل رارق

 ماهملا يq ضيوفتلاب ß±∞قي 2015 ربوتكأ 14 خيراتب
 

 ،حيباصمل ةعامجل يورقلا سـلجملا سـيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوـناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 101 ن/تداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 :مقر
 ؛103و
 يذ 15 ي` رداصلا 1.92.31 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 12.90 :مقر نوناقلا ذيفنتب )1992 وينوي 17 ( 1412 ةجحلا
 ؛>/معتلاب قلعتملا
 يذ 15 ي` رداصلا 1.92.7 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 25.90 :مقر نوناقلا ذيفنتب )1992 وينوي 17 ( 1412 ةجحلا
 ميسقتو ةينكسلا تاعومجملاو ةيراقعلا تائزجتلاب قلعتملا
 ،تاراقعلا
  :يــلــي اــم ررــق

 لوألا لصفلا
 سيئرلل لوألا بئانلا تاب>/غملا يßاعلا دبع :ديسلا ىßإ ضوفي
 ھتقاطب يناعركلا ةعامجب 01/01/1974 خيراتب دادزملا
 لاجمب ةقلعتملا ماهملاب مايقلا H 254577 مقر ةينطولا
 :>/معتلا

 .ميسقتلاو ةئزجتلاو ءانبلا صخر حنم -
 .ةينكس تاعومجم ثادحإ -
 .ةقباطملا تاداهشو ¿éكسلا صخر حنم -
 .ءابرهكلا ةكبشب طبرلا صخر حنم -
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 يناثلا لصفلا
 .هرودص خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

 .2015 ربوتكأ 14 ي` حيباصملب ررحو
 ي>/قشلا دمحم يورقلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا

 
 يديس ةحاو ةعامجل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 مسرم فظوم ىªإ ماهملا يq ضيوفتلاب ß±∞قي ميهاربإ
 
 ،ميهاربإ يديس ةحاو ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر
 ھنم 102 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  ،)ةيناثلا ةرقفلا(
 : يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 نافع زيزع :ديسلا ىßإ ضوفي
  20/08/1960 :خيراتب دولوملا

  06 ملس ةثلاثلا ةجردلا نم يرادإ دعاسم  :ةيرادإلا ھتبتر
 مسقب سلجملا سيئر ماهم ةلوازم ي` ي“م ةكراشمو éFع ةباين
 .اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا ىèع ةقداصملا

 يناثلا لصفلا
 .ھيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي

 .06/10/2015 ي` ميهاربإ يديس ةحاوب ررحو
 ةيندملا ةلاحلا طباض: ءاضمإ

 يuامجلا سلجملا سيئر لماكلا ميحرلا دبع يالوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميهاربإ يديس ةحاو ةعامجل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
  سيئرلا بئان ىªإ ماهملا يq ضيوفتلاب ß±∞قي 09 ددع

 

 ،ميهاربإ يديس ةحاو ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر
 ھنم 102 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  ،)ةيناثلا ةرقفلا(
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 ةبنعلا ماشه :ديسلا ىßإ ضوفي
  20/07/1976 :خيراتب دولوملا

 سيئرلل يناثلا بئانلا :يuامجلا سلجملا لخاد ھتفص
 مسقب سلجملا سيئر ماهم ةلوازم ي` ي“م ةكراشمو éFع ةباين
 .اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا ىèع ةقداصملا

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

 .13/05/2016 ي` ميهاربإ يديس ةحاوب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر لماكلا ميحرلا دبع يالوم :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يديس ةحاو ةعامجل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 سيئرلا بئان ىªإ ماهملا يq ضيوفتلاب ß±∞قي  ميهاربإ

 

 ،ميهاربإ يديس ةحاو ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر
 ھنم 102 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ،)ةيناثلا ةرقفلا(
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 Ô}Fركلا نيرسن :)ة(ديسلا ىßإ ضوفي
  17/04/1987 :خيراتب ةدولوملا

 سيئرلل ةسماخلا ةبئانلا :يuامجلا سلجملا لخاد اj€فص
 مسقب سلجملا سيئر ماهم ةلوازم ي` ي“م ةكراشمو éFع ةباين
 .اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا ىèع ةقداصملا

 يناثلا لصفلا
 .ھيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي

 
 06/10/2015 :ي` ميهاربإ يديس ةحاوب ررحو

 ةيندملا ةلاحلا طباض : ءاضمإ
 يuامجلا سلجملا سيئر لماكلا ميحرلا دبع يالوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  02 مــقر Œ±œيع يديسل يورقلا سلجملا سيئرل رارـــــــق

 ىcع داهشإلا ماهم ضيوفتب ß±∞قي  S 2015^نتش 16 خيراتب
 دمحم ديسلل اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص

 ھلإلا دبع
 
 ،¿{øيع يديسل يورقلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07 ( 1436 ناضمر

  ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا  113.14
 نم 25 ي` رداصلا 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 09 ( 1423 بجر
 ؛ھنم ةسماخلا ةداملا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 نابعش 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 37.99 مقر نوناقلا قيبطتل ) 2002 ربوتكأ 09 ( 1423
  ؛ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 م.م.ق D 5229 مقر ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرود ىèع ءانبو
 ضيوفتب ةصاخلا تاءارجإلا لوح 2009 وينوي 16 خيراتب
 ،ھباون ىßإ يuامجلا سلجملا سيئر ماهم
 :يèي ام ررق 

 
 لوألا لصفلا

 يناثلا بئانلا ھتفصب ،ھلإلا دبع دمحم ديسلل ضوفي
 ةنس دولوملاو ،¿{øيع يديسل ةيورقلا ةعامجلاب  سيئرلل

 H مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل لماحلاو 01/01/1965
 ءاضمإلا حيحصتب ةقلعتملا قئاثولا عيقوت ماهم  125945

  .اهلوصأل خسنلا ةقباطمو
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 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس يرجي
 .ھيلع

 
  .Ü< 2015نتش 16 ي` ¿{øيع يديسب ررحو

  ةيدجا دمحم يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب  04 مــقر Œ±œيع يديسل يورقلا سلجملا سيئرل رارـــــــق
 ةحص ىcع داهشإلا ماهم ضيوفتب ß±∞قي  16/09/2016

 ديزي ابا هللا دبع ديسلل اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا
 

 ،¿{øيع يديسل يورقلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07 ( 1436 ناضمر

  ؛ھنم 102 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا  113.14
 نم 25 ي` رداصلا 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 09 ( 1423 بجر
 ؛ھنم ةسماخلا ةداملا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 نابعش 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 37.99 مقر نوناقلا قيبطتل ) 2002 ربوتكأ 09 ( 1423
  ؛ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 م.م.ق D 5229 مقر ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرود ىèع ءانبو
 ضيوفتب ةصاخلا تاءارجإلا لوح 2009 وينوي 16 خيراتب
 ،ھباون ىßإ يuامجلا سلجملا سيئر ماهم
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 لماعلاو ةعامجلاب فظوم ،ديزي ابا هللا دبع ديسلل ضوفي
 ةنس دولوملاو ¿{øيع يديس ةعامجل ةيندملا ةلاحلا حلاصمب

  ،H 155141 مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل لماحلاو 1967
 ةقباطمو ءاضمإلا حيحصتب ةقلعتملا قئاثولا عيقوت ماهم
  .اهلوصأل خسنلا

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس يرجي
 .ھيلع

 
 .16/09/2015 ي` ¿{øيع يديسب ررحو

    ةيدجا دمحم يuامجلا  سلجملا سيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ß±∞قي 02 مقر يتاخبل ةعامجل يورقلا سلجملا سيئرل رارق
 ىcع ةقداصملا عم ءاضمإلا حيحصت ماهم يq  ضيوفتلاب

 سيئرلا بئانل اهلوصأل خسنلا ةقباطم
 

 ةــــــــعامجل ةــــــــيندملا ةــــــــلاحلا طباــــــــضو يورــــــــقلا ســــــــلجملا سيــــــــئر
 ،يتاخبل
 يــ` رداــصلا 1.15.85 مــقر فيرــشلا >/هظلا تايضتقم ىèع ءانب

 نوناــــــــــــــــقلا ذــــــــــــــــيفنتب ) 2015 زوــــــــــــــــيلوي 7( 1436 ناــــــــــــــــضمر 20
 ةرــــقفلا ةــــصاخو تاــــعامجلاب قــــلعتملا 113.14 مــــقر Fــــميظنتلا
 ،102 ةداملا نم ةيناثلا
 :يــلي اــم ررـــــق

 
 

 ديرف  لصف
 . رماع فسوي :دــــيـسلا نــيعي 
 .13/09/1978 :خيراـــتب دوــلوملا
 .يتاــــخـبل ةعاـــــمـجـب يناثلا بـئاــــنلا
 خـــسنلا ةـــقباطم ىـــèع ةقداـــصملا عـــم ءاـــضمإلا حيحـــصتب اـــفلكم
 موـــــقيل يتاـــــخبلا ةـــــعامجب هرـــــقم عـــــقي يذـــــلا بـــــتكملاب اهلوـــــصأل
÷jي“م ةكراشملابو يماقم ةمهملا هذ . 

 .29/09/2015 خيراتب يتاخبلب ررح
 رباص ديشر يورقلا سلجملا سيئر :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 05 مقر يتاخبل ةعامجل يورقلا سلجملا سيئرل  رارــــق
 ةقداــــصملاو تاءاـــضمإلا حيـحـصتب نذإلا ھبجوـمب حــنمي
 فظوم يطابرلا دحاولا دبع دــيسلل ةــيرادإلا قئاــثولا ىcع

 يمسر يÆامج
 
 ،يتاخبل ةعامجل يورقلا سلجملا سيئر
 1333 ناضمر 12 ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 ىèع داهشإلا ماهمب قلعتملا 1915 زويلوي 25 ل قفاوملا

 مت امك اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص
 ؛ھميمتت و ه>/يغت
 رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا تايضتقم ىèع ءانبو
 نوناقلا ذيفنتب ) 2015 زويلوي 7 ( 1436 ناضمر 20 ي`
 ةرقفلا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر Fميظنتلا
 ،102 ةداملا نم ةيناثلا
  :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 خسنلا ىèع ةقداصملاو تاءاضمإلا حيحصتب نذإلا ىطعي
 دبع ديسلل يتاخبل ةيورقلا ةعامجلاب  اهلوصأل ةقباطملا
 دوــلوملا ةعامجلاب Fمسر فظوم ھتفصب ،يطابرلا دحاولا
 ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل لماحلا ، 04/01/1972 خيراـــتب
 ،يتاخبلا ةدايق  ،يتاــخبل ةــعاـمـجـب نكاسلا ،H218579 مقر
 يفسآ ميلقإ ، ةدبع ةرئاد

 يناثلا لــصـفلا
 .29/09/2015  نم ءادتبا رارقلا اذه ذفني 

 .29/09/2015 خيراتب يتاخبلب ررحو 
 رباص ديشر يورقلا سلجملا سيئر :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 06 مقر يتاخبل ةعامجل يورقلا سلجملا سيئرل رارق
 ةقداصملا عم ءاضمإلا حيحصت ماهم يq  ضيوفتلاب ß±∞قي

 سيئرلا بئانل اهلوصأل خسنلا ةقباطم ىcع
 
 ،يتاخبل ةعامجل يورقلا سلجملا سيئر
 1333 ناــــــــــضمر 12 يــــــــــ` خرؤــــــــــملا فيرــــــــــشلا >ــــــــــ/هظلا ¿{ــــــــــ|تقمب
 ىـــــــــèع داهـــــــــشإلا ماـــــــــهمب قـــــــــلعتملا 1915 زوـــــــــيلوي 25 ل قـــــــــفاوملا

 مــــــت اــــــمك اهلوــــــصأل قئاــــــثولا خــــــسن ةــــــقباطم و ءاــــــضمإلا ةحــــــص
 ؛ھميمتت و ه>/يغت
 رداـــصلا 1.15.85 مـــقر فيرـــشلا >ـــ/هظلا تايـــضتقم ىـــèع ءاـــنبو
 نوناــــــــقلا ذــــــــيفنتب ) 2015 زوــــــــيلوي 7 ( 1436 ناــــــــضمر 20 يــــــــ`
 ةرــــقفلا ةــــصاخو تاــــعامجلاب قــــلعتملا 113.14 مــــقر Fــــميظنتلا
 ،102 ةداملا نم ةيناثلا
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 :يــلي اــم ررـــــق
 :ديرف لصف

 . بيطخ ةيدان :ةدــــيـسلا
 .01/01/1975 :خيراـــتب ةدوــلوملا
 .يتاــــخـبل ةعاـــــمـجـب ةثلاثلا ةبـــئاــــنلا
 خـــسنلا ةـــقباطم ىـــèع ةقداـــصملا عـــم ءاـــضمإلا حيحـــصتب ةـــفلكم
 موـــــقتل يتاـــــخبلا ةـــــعامجب هرـــــقم عـــــقي يذـــــلا بـــــتكملاب اهلوـــــصأل
÷jي“م ةكراشملابو يماقم ةمهملا هذ . 

 .29/09/2015 خيراتب يتاخبلب ررحو
 رباص ديشر يورقلا سلجملا سيئر :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17/2017 مـــقر تاشعملل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ةحص ىcع داهشإلاب قلعتملا 2017تشغ16 خيراتب

 تاشعملا ةعامجب اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا
 

 ،تاشعملل يuامجلا  سلجملا سيئر
 20 ي` رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي7(ل قفاوملا 1436 ناضمر
 ،ھنم 102 ةداملا ةصاخو ،تاعامجلاب قلعتملا 113 .14 مقر
 :يèــي اــم ررقي

 ديرف لصف
  صيول فيطللا دبع :ديسلا ن/عي
 تاشعملا ةعامجب 01/01/1970 : خيراتب دولوملا
  ةعامجلاب حلاصملا ريدم : ةفصلا
 H195692 مقر ةينطولا ھتقاطب
 قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب موقيل

 .تاشعملا ةعامجب اهلوصأل
  .2017تشغ16خيراتب تاشعملاب ر رحو

 تاشعملل يuامجلا سلجملا سيئر :ءاـضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30 خيراتب 38 مقر حيباصملل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ءاضمإلا حيحصت ماهم ضيوفتب ß±∞قي S 2015^نتش

 اهلوصأل خسنلا ةقباطمو

 ،حيباصمل ةعامجل يورقلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوـناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ،ھنم 102 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 :يــلي اــم ررــقي

 لوألا لصفلا
 ةجردلا نم يرادإ دعاسم ،يراخبلا فسوي ديسلل ضوفي 
 عيقوتلا ماهم  ،يفسآب 22/08/1967 خيراتب دادزملا ،ةثلاثلا
 موقيل ،اهلوصأل خسنلا ةقباطمو تاءاضمإلا حيحصت ىèع
÷jي“م ةكراشملابو يماقم ةمهملا هذ. 

 يناثلا لصفلا
 هرشنو ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي 
 .مومعلل

 Ü< 2015نتش 30 ي` حيباصملب ررحو
 يورقلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب 03 مقر حيباصملل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ءاضمإلا حيحصت ماهم ضيوفتب ß±∞قي  2016 وينوي 13

 اهلوصأل خسنلا ةقباطمو
 

 ،حيباصملل يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوـناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ،ھنم 102 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 :يــلي اــم ررــقي

 لوألا لصفلا
 ةجردلا نم éFقت دعاسم ،نانسأ دمحم ديسلل ضوفي 
 ھتقاطب ،يناعركلاب 01/01/1972 خيراتب دادزملا ،ةثلاثلا
 حيحصت ىèع عيقوتلا ماهم ، HA 31096 مقر ةينطولا
 ةمهملا هذj÷ موقيل ،اهلوصأل خسنلا ةقباطمو تاءاضمإلا
 .ي“م ةكراشملابو يماقم

 يناثلا لصفلا
 هرشنو ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي
 .مومعلل

 .2016 وينوي 13 ي` حيباصملب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خيراتب 06 مقر حيباصملل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ءاضمإلا حيحصت ماهم ضيوفتب ß±∞قي  2016 زويلوي 27

 اهلوصأل خسنلا ةقباطمو
 

 ،حيباصملل يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوـناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ،ھنم 102 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 :يــلي اــم ررــقي

 لوألا لصفلا
 سيئرل ةعبارلا ةبئانلا ،ياوشلا ةاجن ةديسلل ضوفي 
 اj€قاطب ،يناعركلاب 1976 خيراتب ةدادزملا ،يuامجلا سلجملا
 حيحصت ىèع عيقوتلا ماهم ، H 458620 مقر ةينطولا
 ةمهملا هذj÷ موقتل ،اهلوصأل خسنلا ةقباطمو تاءاضمإلا
 .ي“م ةكراشملابو يماقم

 يناثلا لصفلا
 هرشنو ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي
 .مومعلل

 2016 زويلوي 27 ي` حيباصملب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ج.م.م/02 مقر حيباصملل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 حيحصت ماهم ضيوفتب ß±∞قي  2017 ليربأ 17 خيراتب

 اهلوصأل خسنلا ةقباطمو ءاضمإلا
 

 ،حيباصملل يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوـناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ،ھنم 102 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
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 يقــرر مــا يلــي:
 الفصل األول 

يفوض للسيد عبد الوهاب بلحيد، مساعد تقني من  
 بالكرعاني، 29/09/1982زداد بتاريخ الدرجة الثالثة، امل

، مهام التوقيع على  H 423781بطاقته الوطنية رقم 
تصحيح اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها، ليقوم بهذه 

 املهمة مقامي وباملشاركة معي.
 الفصل الثاني

يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه ونشره  
 للعموم.

 .2017ريل أب 17حرر بلمصابيح في و 
 رئيس املجلس الجماعيإمضاء: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية لخط أزكانقرار ل

 يتـعـلـــق بتفويض مهمة 2017فبراير  07 بتاريخ  01رقم 
اإلشهاد على صحة اإلمضاء  و مطابقة نسخ الوثائق 

  ألصولها إلـــى السيد يــوسف ســــأف موظف مرسم
 

 رئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية لخط أزكان،
 20الصادر  في  1-15-85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

، بتنفيذ القانون  2015يوليو  07املوافق   1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات؛ 113-14التنظيمي 

  1333رمضان   12ر  في  بمقتض ى الظهير الشريف الصادو 
، املتعلق بتثبيت اإلمضاءات 1915يوليوز  25املوافق 

 واإلشهاد على مطابقة النسخ ألصولها؛
املتعلق  113-14من القانون التنظيمي  102بناء على املادة و 

بالجماعات، بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء 
 ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها،

 قرر ما يلي: 
 فريدفصل 

 يفوض إلـى الـسيد : يــوسف ســاف  
 ، 29/12/1972الـمـزداد بتاريخ : 

 ، H 219662الـحـامل لبطـاقـة التعـريـف الـوطنيـة رقم : 
مرسم و الذي  10الـرتبـة اإلداريـة : متصرف مساعد السلم : 

يزاول مهامه داخل مقر جماعة خط أزكان، مهمة اإلشهاد 
نسخ الوثائق ألصولها بجماعة  على صحة اإلمضاء و مطابقة

 خط أزكان.
 2017فبراير  07حرر بخط أزكان في و 
 رئيس املجلس الجماعي لخط أزكان: إمضاء 

 عبد الصمد الهردي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 07قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 
خاص بتفويض مهمة اإلشهاد  2015بر أكتو  16بتاريخ 

 على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
 

رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية للجماعة 
 الترابية أوالد سلمان،

 25) 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في 
( املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره 1915يوليوز 
 ؛وتتميمه

 20الصادر في  01. 15. 85بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07ه ) 1436من رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا  113 -14التنظيمي رقم 
 منه، 102املادة 

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

 يفوض للسيــد  : عثمان بنديب
 الصفــــــة : النائب األول للرئيس

شهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق مهمة اإل  
ألصولها   باملكتب املركزي )مقر الجماعة( ليقوم بهذه 

 املهمة مقامي وباملشاركة معي. 
 الفصل الثاني
 .2015أكتوبر  16يسري العمل بهذا القرار ابتداء من 

 
 .2015أكتوبر  16حرر بأوالد سلمان في و 

 ربيع شعود د سلمان رئيس املجلس الجماعي ألوال إمضاء : 
 تأشيرة القابض املحلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ  09قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 

خاص بتفويض مهام اإلشهاد على صحة  2015نونبر  25
 اعي اإلمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جم

 
 رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان،
 25) 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في 

( املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره 1915يوليوز 
 وتتميمه؛

 20الصادر في  01. 15. 85بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07ه ) 1436من رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا  113 -14ي رقم التنظيم
 منه، 102املادة 

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

 تفوض للسيد  : إلياس إفريج
 الصفـــة : مساعد إداري الدرجة الثالثة

مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة نسخ  
الوثائق ألصولها بمكتب ملحقة املشرك ليقوم بهذه املهمة 

 معي. مقامي وباملشاركة
 الفصل الثاني
 .2015نونبر  25يسري العمل بهذا  القرار ابتداء من 

 
 2015نونبر  25حرر بأوالد سلمان في و 
 رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان إمضاء : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بتاريخ  10قم قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان ر 
خاص بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة  2015نونبر  25

 اإلمضاء  ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي
 رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان،
 25) 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في 

( املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره 1915يوليوز 
 وتتميمه؛

 20الصادر في  01. 15. 85مقتض ى الظهير الشريف رقم بو 
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07ه ) 1436من رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  113 -14التنظيمي رقم 
 منه، 102

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

 يفوض للسيــد : عبد الوهاب الخيواخ
 الصفــــــة : مساعد تقني الدرجة الثالثة

مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق 
ألصولها باملكتب املركزي  )مقر الجماعة(  ليقوم بهذه 

 املهمة مقامي وباملشاركة معي. 
 الفصل الثاني
 .2015نونبر  25يسري العمل بهذا  القرار ابتداء من 

 .2015نونبر  25حرر بأوالد سلمان في  و 
 ألوالد سلمان  رئيس املجلس الجماعيإمضاء : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ  02قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 

خاص بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة  2016دجنبر  05
 اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها

 
دنية للجماعة رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة امل

 الترابية أوالد سلمان،
 25) 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في 

( املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره 1915يوليوز 
 وتتميمه؛

من  20الصادر في  01. 15. 85بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07ه ) 1436رمضان 

املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  113 -14 التنظيمي رقم
 منه، 102

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 
 يفوض للسيــد: الهاشمي بالهرواكية

 الصفــــــة : النائب الثالث للرئيس
مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق 
ألصولها باملكتب املركزي )مقر الجماعة( ليقوم بهذه املهمة 

 ملشاركة معي. مقامي وبا
 الفصل الثاني
 .2016دجنبر  05يسري العمل بهذا  القرار ابتداء من 

 .2016دجنبر  05حرر بأوالد سلمان في و 
 رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان إمضاء : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  13سلمان رقم  قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد
خاص بتفويض مهام اإلشهاد على صحة  07/2017/ 03

 اإلمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي 
 

 رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان،
 25) 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في 

( املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره 1915يوليوز 
 ميمه؛وتت
 20الصادر في  01. 15. 85بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 

( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07ه ) 1436من رمضان 
املتعلق بالجماعات وخصوصا  113 -14التنظيمي رقم 

 منه، 102املادة 
 قرر ما يلي:

 الفصل األول 
 يفوض للسيدة  : سلوى الخياطي

 الصفـــة : مساعد تقني الدرجة الثالثة
مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة نسخ  

بمكتب ملحقة املشرك لتقوم بهذه املهمة  الوثائق ألصولها
 مقامي وباملشاركة معي.

 الفصل الثاني
 .2017يوليوز  03يسري العمل بهذا  القرار ابتداء من 

 
 .2017يوليوز  03حرر بأوالد سلمان في و 

 مان رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلإمضاء : 
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 تلالیفات-ةعرد ةھج
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 تلاليفات-ةعرد ةهجب هدجاوتملا ةيباâSلا تاعامجلا سلاجمب ةقلعتملا ةصاخلا صوصنلا
 

 اKLاسؤر و  ميلاقألا و تالامعلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلا و تاررقملاـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميلاقألا و تالامعلا سلاجم RSيستو ميظنت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اZLاصاصتخا ديدحت و ميلقألاوأ ةلامعلا ةرادا  ميظنت
 

 صاخلا 2018 ليربا 30 خيراتب 07 مقر رارقلا ليدعتب قلعتي 01/2019 مقر RSغنتل يميلقالا سلجملا سيئرل رارق
اZLاصاصتخا ديدحتو يميلقالا سلجملا ةرادا ميظنتب  

 
 .>/غنتل Fميلقإلا سلجملا سيئر
 112.14 مقر Fميظنتلا نوــــــــناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر 20 ي` رداصلا 1.15.84 : مقر . فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
  . ميلاقألا و تالامعلاب قلعتملا
  ميلاقألاو تالامعلا تارادإ ميظنت لوح 2016 وينوي 22 : خيراتب  32 ددع ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرود ىèع ءانبو
 Fميلقإلا سلجملا ةرادإ ميظنتب قلعتملا 2018 ليربا 30 خيراتب 07/2018 : ددع >/غنتل Fميلقإلا سلجملا سيئر رارق ىèع ءانبو
 .2018 ويام 11 : خيراتب ھيلع رشؤملاو اijاصاصتخا ديدحت و >/غنتل
 تارادإب  ايلعلا بصانملا ي` ن/يعتلا صوصخب 2018 زويلوي 31 خيراتب D4790 مقر ةيلخادلا ريزو ديسلا  ةيرود ىèع ءانبو
  . ةيلوؤسملا نع تاضيوعتلا ماظن و اijائيه و ةيبا>;لا تاعامجلا
 قلعتملا 2019 رياني رهشل ةيداعلا ةرودلا لالخ ذختملا  2019 رياني 14 خيراتب 66 :ددع >/غنتل Fميلقإلا سلجملا ررقم ىèع ءانبو
          .اijاصاصتخا ديدحتو Fميلقإلا سلجملا ةرادإل Fميظنتلا لكيهلا ليدعتب
 يèي ام ررق
 امك اijاصاصتخا ديدحت و >/غنتل Fميلقإلا سلجملا ةرادإ ميظنتب قلعتملا 2018 ليربا 30 خيراتب 07/2018 : مقر رارقلا لدعي
 : يèي

 :لوألا لصفلا
  :يßاتلا لكشلا ىèع اijاصاصتخا ديدحتو >/غنتل Fميلقإلا سلجملا ةرادإ ميظنت متي

 
 تاصاصتخالا  ةيرادإلا حلاصملا
 

 نوؤش ةيريدم
 سلجملاو ةسائرلا

 ىـــلع رــهسلا -
 ةيرادإلا بــــــــناوــــجلا
 ةـــــــــــطبترملا
 >/سو نــــيبختنملاب
 سلجملا لامعأ
 ھناجلو

 .تاعامتجالا هذه رضاحم  عبط ىèع فارشإلاو سلجملا  بتكم تاعامتجال دادعإلا -
 .نجللا هذه ريراقت  عبط ىèع فارشإلاو سلجملل ةمئادلا نجللا  تاعامتجال دادعإلا -
 .اهقيلعتو ةيميلقإلا ةطلسلا  ىßإ اهغيلبت و تارودلا لامعأ لوادج دادعإ -
 .تاوعدلا ھيجوتو :سلجملا تارود داقعنال >/ضحتلاو دادعإلا -
 .تالجسلا ي` اj”يودت و ةيميلقإلا ةطلسلا ىßإ اهغيلبتو رضاحملا عبط ىèع فارشإلا -
 .عونلا ةبراقمو صرفلا ؤفاكتو ةاواسملل ةيراشتسالا ةنجللا تاعامتجا ىèع فارشإلا -
 .ةمهمب ن/نثا ن/فلكم ةيريدملا فارشإ تحت لمعي -

 لصاوتلا بتكم
 Fميلقإلا سلجملاب فيرعتلا -
 ھيف ةروشنملا عيضاوملا عبتتو دادعإ و سلجملل ينو>;كلا عقوم دادعإ -
  .سلجملا مÆF ijلا تامولعملاو  رابخألا عبتتو اj”يح ي` ةمولعملا رشن ،سلجملا تارادصإ :ىèع فارشإلا -
 سلجملا اهميقي ÆFلا ةيساردلاو ةيلصاوتلا تاءاقللا ميظنت ىèع فارشإلا -
 ھنييحتو ھعبتتو لصاوتلل جمانرب دادعإ -

 ةماعلا ةيريدملا
 حلاصملل

 سيئرلا ةدعاسم -
 ةسرامم ي`

 ھتايحالص
 ىèع فارشإلا -

 تحت ميلقإلا ةرادإ
 سيئرلا ةيلوؤسم

 ھتبقارمو
 لمعلا قيسنتو
 حلاصملاب يرادإلا
 نسح ىèع رهسلاو

 . ه>/س

 طبضلا بتكم
  يèسلست لكشب ھبيترتو رداصلاو دراولا دي>Üلا ليجست -
  ن/ينعملا حلاصملا  ءاسؤر ىèع تالسارملا عيزوت -
 ةينعملا تاهجلا ىßإ ةرداصلا تالسارملا فلتخم غيلبت و لاسرإ -

 لابقتسالا بتكم
  لابقتسالا نسح -
 تاداشرإلا ميدقت -
  ةينعملا حلاصملا وحن ھيجوتلا -
 اهj–جوتو تاياكشلا ملست -

 يèخادلا قيقدتلا بتكم
  يèخادلا صاحتفإلا تاودأ و تايلآ عضو -
 لمعلا و حلاصملا هذه ءادأ ةعاجن ىدم نم ققحتلاو  Fميلقإلا سلجملا حلاصم لامعأ ةبقارمب ةيعضولا صيخشت -

  .اj–حيحصتو تالالتخإلا ديدحت لجا نم
  ةيمومعلا تاقفصلا زاجنا دنع لمعلا اj÷ يراجلا  ةينوناقلا صوصنلا ما>;حا نم ققحتلا -
 سلجملل ينو>;كلالا و يÈرولا فيشرألا نم ققحتلا
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 ةحلصم
 صيخشتلا

 يبا>;لا
 مييقتلاو

 نواعتلاو
 عمتجملاو
 يندملا

 قرطلاو كلاسملاو ı}Fردملا لقنلا بتكم
 ı}Fردملا لقنلا جمانرب ىèع فارشإلاو اj”ييحتو ميلقإلاب ı}Fردملا لقنلا ةيعضو صيخشت و دادعإ -
 ı}Fردملا لقنلا >/بدت ةيجتا>;سإ ذيفنت عبتت -
 ı}Fردملا لقنلا >/س ةبقارمو عبتت -
 ةيرورضلا تاساردلا قالطإ -
 اj”ييحتو ميلقإلاب ةيورقلا كلاسملاو قرطلا ةيعضو صيخشت دادعإ -
 اj”ييحتو ميلقإلاب كلاسملاو قرطلل طئارخ عضوو دادعإ ىèع لمعلا

 يكراشتلا يبا>;لا صيخشتلا بتكم
 ميلقإلا ةيمنت جمانرب عضو -
 يورقلا طسولاب ةصاخ ميلقإلاب ةيساسألا تامدخلاو تا™/هجتلا ةيعضو صيخشت و دادعإ -
 ةشاشهلاو رقفلا نم دحلا  جمارب عبتت -
 .تاعاطقلا فلتخم ي` ةشاشهلاو ءاصقإلا تارشؤم ةسارد -
 Fميلقإلاب سلجملا فرط نم ةدمتعملا جما>Üلاو عيراشملا فلتخم مييقت -
 ةفاقثلاو ةحصلا ظفحو ةياقولاو نكسلاو ميلعتلاو ةحصلا ي` تايجاحلا صيخشت تاسارد زاجناو عبتت
 ميلقإلاب ةيصيخشتلا تاساردلا فلتخم و ةضايرلاو

 يندملا عمتجملا تأيه عم نواعتلا بتكم
 .يندملا عمتجملا تائيj÷ ةقلعتملا ةكارشلاو نواعتلاو  تايقافتالا عيراشم دادعإ -
 .يندملا عمتجملا تائيj÷ ةصاخلا تالمحتلا شينانك دادعإ -
 .اهعم دقاعتلا دارملا سلجملا حلاصم ىèع ةدراولا يندملا عمتجملا تائيه تافلم صحف -
 .اهعم دقاعتملا يندملا عمتجملا تائيه جماربو ةطشنا عبتت

 
 
 
 
 
 
 

 ةحلصم
 تاساردلا

 عبتتو ةينقتلا
 لاغشألا

 

 عيراشملا دادعاو ةينقتلا تاساردلا بتكم
 .تاساردلا بتاكم  عم قيسنتلاو  ةينقتلا تاساردلاب ةقلعتملا )... تايطعملا ( تايجاحلا ديدحت -
  اهصحفو  ةينقتلا تاساردلا كسم -
  عيراشملل  ةينقتلا قئاطبلا دادعإ -
  بلطلا تادنسو. تاقفصلا تافلم دادعإ -
  ميلقالا ةيمنت جمانرب دادعا ي` ةمهاسملا -
 يونسلا ي“قوتلا جمان>Üلا  دادعا

 عبتتلاو عيراشملا زاجنا بتكم
  رمالاب ن/ينعملا ىßا اهغيلبتو اهعيقوتو  ةمدخلا رماوا دادعا -
  عيراشملا ذيفنت لحارم عبتت -
 . ةداضملا تافوشكلا زاجنا وا اj€حص ىèع داهشالاو ةيليصفتلا تافوشكلا صحف -
 عيراشملا ي` ن/لخدتملا فلتخم عم قيسنتلا -
 لاغشألا >/س مدقت لوح ريراقت دادعإ -
 اj€ياj‹ دنع لاغشألا ملست -
 . تاقفصلا ديفنتو ءاj€نا لوح ريراقت دادعا

 ةحلصم 
 نوؤشلا
 ةيلاملا
 تاقفصلاو
 تاكلتمملاو
 تايلآلاو

 ةيلاملا نوؤشلا بتكم
 ةينا™/ملا دادعإ -
 فيراصملاب ةطبترملا ةيلاملاو ةيبساحملا قئاثولا دادعإ -
 تادامتعإلا ليوحت -
 فيراصملاب قلعتملا قشلا ي` ةينا™/ملا رصح -
 ضئافلا ةجمرب -
 سيئرلا تارارق لجس كسم -
 ةيئاضقلا ماكحألاو تايقافتالاو دوقعلاو بلطلا تادنسو تاقفصلاب ةقلعتملا تاما™;لالا ذيفنت -

 سيئرلا تارارقو ةعاسشلاو
 تاما™;لالاب ةقلعتملا ةبساحملا تالجس كسم -
  تاما™;لالاب ةقلعتملا مئاوقلا جارختسا -
 تاما™;لالاب ةقلعتملا تابثإلا قئاثو ظفح -
 ةيئاضقلا ماكحألاو تايقافتالاو دوقعلاو بلطلا تادنسو تاقفصلاب ةقلعتملا تاءادالا ذيفنت -

 سيئرلا تارارقو ةعاسشلاو
 ءادألاب ةقلعتملا ةيبساحملا تالجسلا كسم -
 ءادألاب ةقلعتملا مئاوقلا جارختسا -
 ءادألاب ةقلعتملا تابثإلا قئاثو ظفح -
 ھتاقفن كلذكو سلجملل ةيتاذلا دراوملا مييقت -
 اهكسمو ةنس لك مسرب تامسقلاو ركاذتلا و تانوذألا نم سلجملا تايجاح رصح -
 اهاوتحم ةبقارمو تارارقإلا -
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 ءادألاب ةصاخلا  تاراعشإلا ھيجوت -
 تارايسلل éFقتلا صحفلا زكارم ةبقارم

 تاقفصلا بتكم
 تاقفصلل ي“قوتلا جمان>Üلا رشن  -
 تامدخلاو تاديروتلاو لاغشألاب ةقلعتملا بلطلا تادنس و ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنت لحارم عبتتو œت
 تاديروتلا ملستو ،ةفرظألا حتف نجل رضاحم دادعإ ،ةينطولا دئارجلاب تاقفصلا راهشإو دادعإ(
 ،تاروتافلا ملست ،تامدخلاو

 تايلآلاو تاكلتمملا بتكم
 )ظيفحتلا ليجستلا تيوفتلا ،ءانتقالا( ةيراقعلا تايلمعلا >/بدت -
 اj”ييحتو ةيميلقإلا كالمألا لجس دادعإ و سلجملل ماعلا كلملا >/بدتو ديدحت -
 ) تاكلتمملا راجيإ تايلمع ( سلجملل صاخلا كلملا ديدحت -
 تالوقنملا نم سلجملا تاكلتمم درج و ءاصحإ -
 ةيلحملا ةيمنتلا تاكرش -
 )تانيمأتلا موسرلاو بئارضلا ،ةيكلملا ( تاجاردلاو تابرعلاو تانحاشلاو تايلآلا >/بدت -
 تاجاردلاو تابرعلاو تانحاشلاو تايلآلا لامعتسا ةبقارمو عبتت -
 ةجارد وا ةبرع لكل كالj€سالا لجس وا ةقاطب صيصختو تويزلاو تاقورحملا كالj€سا عبتت -
 ةيطاطملا تاراطإلا و رايغلا عطق ءانتقاو تايلآلا حالصإو ةنايص -
 عدوتسملاب ةدوجوملا داتعلاو تاودألا ظفح -
 تايلآلا و داتعلا ءارك عبتت -
 ةيبتكملا تاودألا و داوملاو ةيونسلا تايجاحلا ديدحت -
 كلذ ىèع داهشإلا و تاقفصلاب ةفلكملا ةحلصملا نم ةيبتكملا تاودألا و داوملا نم تاينتقملا ملست -
 سلجملا حلاصم ىèع ةيبتكملا  تاودألا و دراوملا عيزوت -
 تاودألا و داوملا عبتتل تاقاطبلا و تالجسلا كسم -
 ةيلام ةنس لك ةياj‹ نوزخملا ةيمك رصح مئاوق دادعإ

  
 ةحلصم
 دراوملا
 ةيرشبلا
 نوؤشلاو
 ةينوناقلا

 ةيرشبلا دراوملا بتكم
 .مijافلم ظفحو مijايعضو عبتتو سلجملل ةيرشبلا دراوملل ةيرادإلا نوؤشلا >/بدت -
 .ةيرادإلا دهاوشلا فلتخم ميلست -
 .سلجملاب فيظوتلا ةيلمع >/يست -
 .ن/فظوملل ةينهملا تاناحتمالا ىèع رهسلا -
 .ةيرشبلا دراوملاب ةقلعتملا تاقفنلا عيمج ةيفصت -
 .ةصاخلا تاعاطتقالا تانايب ةيفصت و دادعإ -
 .تاضيوعتلاب ةصاخلا تالاوحلا و مئاوقلا ةيفصت و دادعإ -
 .ن/فظوملاب ةقلعتملا ةيبساحملا قئاثولا و تانايبلا عيمج دادعإ -
 .ن/فظوملاب ةقلعتملا لوصفلل ةيريدقتلا تاباسحلا دادعإ

 ةينوناقلا نوؤشلا بتكم
 ةقلعتملاو سلجملا ىèع ةضورعملا قئاثولا نم اه>/غو تالمحتلا شينانك و تايقافتالا ةغايص -

 .ةيبا>;لا تاعامجلاو ةيمومعلا تاسسؤملا و تارادالاب
  اj–ف افرط سلجملا نوكي ÆFلا تاعزانملا عيمج عبتت -
 .اj–ف افرط سلجملا نوكي ÆFلا يواعدلاو ةرطسملاب ةقلعتملا تايقافتالا عبتت و دادعإ -
 .سلجملا يماحم عم قيسنتلا -
  ةرداصلا ماكحألا خسنو يواعدلاو اياضقلا تافلمو تالجس كسم -
 . ةيضق لك رمأ اÏjلطتي ÆFلا تامولعملاو قئاثولاو عافدلا رصانع عيمج عمج -
  كلذ رمألا ¿{|تقا املك ةيزكرملا ةرادإلا نم تاراشتسالا بلط -
  اÏjلطي ÆFلا تامولعملاو قئاثولاب ھتافاومو يئاضقلا ليكولا عم نواعتلا -
 ةيئاضقلا ماكحألا ذيفنت لجا نم ةصتخملا حلاصملاب لاصتالا طبر

 
 : يناثلا لصفلا

  .>/غنتل Fميلقإلا سلجملا سيئر ىßإ رارقلا اذه ذيفنتب دهعي
 2019 ريا>Üف 04 ي` >/غنتب ررحو 
 .Fميلقإلا سلجملا سيئر ءاضمالا

 .ميلقإلا لماع ة>/شأت 
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 تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلا و تاررقملا
 :اKLاسؤرو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةيرادإلا ةطرشلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نالوجلا و RSسلا ناديم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقنلا تارايسو تالفاحلا فوقو تاطحم ميظنت

 
 فيرشلا يcع يالومل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 فوقول عقوم ديدحتب ß±∞قي 121/2016 ددع
 ةنيدملاب جودزملا لقنلا تالفاح

 
 ،فيرشلا يèع يالومل يuامجلا سلجملا سيئر نإ
 20 ي` رداص 85.15. 1 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر
لعتملا 113 ـ 14 مقر Fميظنتلا

ّ
 ،تاعامجلاب ق

 نم 9 ي` رداص 23.00.1 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 نوناقلا ذيفنتب )2000 ريا>Üف 15( 1420 ةدعقلا يذ
 مقر فيرشلا >/هظلا ميمتتو >/يغتب F{∆اقلا 16.99 مقر

 12( 1383 ةيناثلا ىدامج نم 24 ي` رداصلا 260.63.1
  ،قرطلا >Üع لقنلا نأش ي` )Ü< 1963مفون
 نم 17 ي` رداصلا  441.09.2 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 ةبساحملا ماظن نسب )2010 رياني 03( 1431 مرحم
 ،اijاعومجمو ةيلحملا تاعامجلل ةيمومعلا
 فيرشلا يèع يالومل يuامجلا سلجملا ةلوادم ىèع ءانبو
 يام 05 خيراتب ةدقعنملا يام رهشل ةيداعلا ھترود مسرب

2016، 
 :يèي ام ررق
 :لوألا لصفلا
 ي¡ب ةميدقلا ةرزجملا بناجب نئاكلا عقوملا صّصخي
 يالوم ةنيدم جراخم ىèع ،)ةمواقملا( هللا دبع نب لالع
 .ةنيدملاب جودزملا لقنلا تالفاحل فقومك ،فيرشلا يèع
  :يناثلا لصفلا
 بسح لك ةينعملا تاهجلا ىßإ رارقلا اذه ذيفنتب دهعي
 .ھصاصتخا

 

 Ü< 2016نجد 28 ي` فيرشلا يèع يالومب رّرحو

 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يcع يالوم ةنيدمل يÆامجلا سلجملا سيئرل يميظنت رارق
 ىªا باودلا لوخد عنمب ß±∞قي 80/2016 ددع فيرشلا

 ةنيدملاب عراوشلا ضعب
 

 ،فيرشلا يèع يالومل يuامجلا سلجملا سيئر نإ
 ناضمر 20 ي` رداص 85.15.1 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 مقر Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436
لعتملا 113.14

ّ
 ،تاعامجلاب ق

 ىßوألا ىدامج 03 ي` رداصلا فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
لعتملا )1953 ليربأ 19( 1372

ّ
 قيرطلا ىèع ةظفاحملاب ق

 ھليدعت عقو ام بسح نالوجلاو >/سلا ةطرشو ةيمومعلا
  ،ه>/يغتو

 1400 بجر 11 خيراتب 2-78-157 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 ايئاقلت اj÷ ذّفنت ÆFلا طورشلا ديدحت لوح )1980 يام 26(
 رورملا ةمالس نامضو نمألا بابتتسا ىßإ ةيمارلا >/بادتلا
 ،ةيمومعلا ةحصلا ىèع ةظفاحملاو
 ىßوألا ىدامج 08 خيراتب رداصلا يرازولا رارقلا ىèع ءانبو

لعتملا )1953 رياني 24( 1383
ّ

 ،نالوجلاو >/سلا ةطرشب ق
 >/سلل ةطلتخملا ةيلحملا ةنجللا عامتجا رضحم ىèع ءانبو
 ،نالوجلاو
 فيرشلا يèع يالومل يuامجلا سلجملا ةلوادم ىèع ءانبو
 يام 05 خيراتب ةدقعنملا يام رهشل ةيداعلا ھترود مسرب

2016، 
 ةنيدم تاءاضفو قنورو ةفاظن ىèع ظافحلا ىßإ ايعسو
 ايحايس ازكرم ةنيدملا رابتعاب ،فيرشلا يèع يالوم
 ،ةنسلا لوصف ةليط ةبراغملاو بناجألا حايسلا بطقتسي
 :يèي ام ررق

 :لوألا لصفلا
 :ةيتآلا عراوشلا >Üع اهرورمو باودلا جولو عنمي
 .يناثلا نسحلا عراش -
 يكلملا كردلا زكرم نم اقالطنا ،يكلملا شيجلا عراش -
 .مدلا ةيفصت زكرم ىßإ الوصو
 .فيرشلا يèع يالوم عراش -
 .نارزنأ >)ب عراش -
 ءارضخلا ة>/سملا ةحاس -
 .)ةي>/خلا( بلاطلا راد ةسسؤم مامأ ةّدتمملا ةحاسلا -

 :يناثلا لصفلا
 ةرئاد ي` لك ةينعملا تاطلسلا ىßإ رارقلا اذه ذيفنتب دهعي
 .ھصاصتخا

 
 Ü< 2017نون 13 ي` فيرشلا يèع يالومب رّرحو

 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإلا
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاعامجلا  RSيستو ميظنت
 

 اZLاصاصتخا ديدحتو ةعامجلا ةرادإ ميظنت
 

 فيرشلا يcع يالوم ةنيدمل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 يcع يالوم ةعامج ةرادا ميظنتب ß±∞قي 15/2017 ددع

 اZLاصاصتخا ديدحتو فيرشلا
 فيرشلا يèع يالوم ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر نا
 20 ي` رداصلا 1.115.85 :مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر
لعتملا 113.14 :مقر

ّ
 ،ھنم 126 ةداملا ةّصاخو تاعامجلاب ق

 فيرشلا يèع يالومل يuامجلا سلجملا ةلوادم ىèع ءانبو
 رهشل ةيداعلا ةرودلا راطإ ي` ةدقعنملا ةيناثلا ھتسلج لالخ
 ،2017 ريا>Üف 08 ءاعبرألا موي خيراتب ريا>Üف
 :يèــــي ام رّرـــــق

 :لوألا لصفلا
 فيرشلا يèع يالوم ةعامج ةرادإ صاصتخاو ميظنت دّدحي
 :يßاتلا لكشلا ىèع
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 اijاصاصتخا ةيعامجلا حلاصملا

 حلاصملا ةيريدم

 .اهقيسنتو اهميظنتو اijرادإ يßوتو ةيعامجلا ةرادإلا ىèع فارشإلا •
 .ھماهم ةسرامم ي` يuامجلا سلجملا سيئر ةدعاسم •
 .سلجملا سيئر فرط نم اهعيقوت لبق ةيعامجلا حلاصملا تافلم ةبقارم •
 .ةيعامجلا بتاكملاو حلاصملاو ماسقألا فلتخمو سلجملا ةسائر ن/ب قيسنتلا •
  .اj”يب اميف لمعلا قيسنتو ةيعامجلا حلاصملا طيشنت •
 .يèحملا نأشلا >/بدتب ةينعملا ةيجراخلا حلاصملاو ةعامجلا ن/ب قيسنتلا •
  .ةعامجلا لمع جمانرب ذيفنت عّبتتو دادعإ تايلمع ىèع فارشإلا •
 .سلجملا سيئر فرط نم اj–ف ھل ضوفملا قئاثولا ىèع ءاضمإلا •
 .اj–لإ ةدراولاو ةعامجلا نع ةرداصلا تايلاسرإلا فلتخم  ىèع عالطإلاو فارشإلا •
 .يuامجلا سلجملا سيئر تارارق عبتتو ذيفنتو دادعإل ةيرورضلا قئاثولا عيمج كسمو >/ضحت •
 .يuامجلا سلجملا سيئر نع ةرداصلا ةيرادإلا تارارقلا ذيفنت •

 

 ةصاخلا ةباتكلا

  .يuامجلا سلجملا سيئرل ھجوملا دي>Üلا ملست •
 .اj‹أش ي` >/كذتلاو سلجملا سيئر تالابقتساو ديعاوم طبضو ميظنت •
  .سلجملا سيئرل ةيجراخلا تارهاظتلاو ةطشنألاو ديعاوملا طبضو ميظنت •
  .عيقوتلا لجأ نم ھيلع ةدراولا قئاثولاو تافلملا لكب سيئرلا ءافيإ •
 .اهرضاحم ريرحتو اj‹أش ي` >/كذتلاو بتكملا تاعامتجا ميظنت •
 .ةيئاقلتلا ةباينلا ةيلمع ميظنت •
 .ةصاخلا ةغبصلا تاذ ريراقتلاو تالسارملا زاجنإ •
 ريدـــم عـــم نواـــعتب ةـــعامجلا نـــع رـــشني اـــم لـــك ىـــèع درـــلاو ،يuاـــمتجالا لـــصاوتلا عـــقاومو دـــئارجلاو فحـــصلاب ردـــصي اـــم عـــبتت •

 .سلجملا نوؤشو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم وأ ةعامجلا حلاصم
  .ةصاخلا ةباتكلا اj÷ موقت ÆFلا ماهملا فلتخم نيودتل ةيرورضلا تالجسلا كسم •

 

 لصاوتلا بتكم
 ةكارشلاو ةماعلا تاقالعلاو 

  .ةعامجلا ةطشنأ لوح تامولعملا عيمجب ن/نطاوملا ديوزت •
 .ةيلصاوت تاءاقل ميظنت ىèع رهسلا •
 .ةعامجلا ةطشنأ قيثوت ىèع رهسلا •
 .ةعامجلل ينو>;كلالا عقوملا ىèع فارشإلا •
 .ةعامجلاب ةينالعإلا تاحوللا ىèع فارشإلا •
 .ةعامجلا عم ةم>Üملا ةكارشلا تايقافتا تافلم كسمو دادعإ •

 

  مهj–جوتو ن/قفترملا لابقتسا • تاداشرإلاو لابقتسالا

 طبضلا بتكم

 .ةياغلا هذهل ةدعملا تالجسلا كسمو اهليجستو اj–لإ ةدراولا وأ ةعامجلا نم ةرداصلا قئاثولاو تالسارملا عيمج يقلت •
 .تادراولاو تارداصلا خسن ظفحو بيترتو ميقرت •
 .حلاصملا ةيريدمو سلجملا ةسائر ىèع تادراولا ضرع •
 .ةعامجلاب ةينعملا حلاصملا فلتخمل تادراولا ھيجوت ىèع لمعلا •
 .اj–لع درلا نأش ي` حلاصملا فلتخم >/كذتو تالسارملا عبتت •
 .ةينعملا ةيجراخلا حلاصملا فلتخمل تارداصلا ھيجوت ىèع لمعلا •
 .ةعامجلل يرادإلا >/سلاب ةقالعلا تاذ تاركذملاو تاعوبطملا عيزوت •
 .ةيعامجلا حلاصملا فلتخم ىèع اهعيزوتو ةعامجلا ىèع درت ÆFلا >/شانملاو تايرودلاو تارارقلا ةساردو بيترتو عيمجت •
 .بتكلاو تالجملاو ةيرازولا تاركذملاو تايرودلاو >/شانملاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ن/ناوقلا ظفح •
             .اijايوتحم ىèع ن/فظوملاو سلجملا ةسائر عالطإو اÏjيترتو ةيمسرلا ةديرجلا لالغتساو >/بدت •

 

 سلجملا نوؤش بتكم

 . سلجملا ناجل تاعامتجاو سلجملا تارود داقعنا خيراوت ةجمرب •
 دـــصق ةـــعامجلا حلاـــصمو ماـــسقأ اـــهح>;قت FـــÆلا عيـــضاوملاو طقنـــلا فـــلتخم دـــيدحت لـــجأ نـــم حلاـــصملا ةـــيريدم عـــم قيـــسنتلا •

  .ناجللا تاعامتجا ي` وأ ،تارودلا لامعأ لودج ي` اهجاردإ
 .ناجللا تاعامتجاو سلجملا تارود لامعأ لودج ي` ةجردملا طقنلا تافلم œت •
 ن/يعاــــمجلا نيراــــشتسملل تاوعدــــلا غــــيلبتو ةــــصتخملا ةــــيلحملا ةــــيرادإلا ةطلــــسلل لاــــمعألا لودــــج غــــيلبت تاءارجإــــب لــــفكتلا •

   .ةيجراخلاو ةيلخادلا حلاصملاو
 .تاعامتجالا وأ تارودلا داقعنال >/ضحتلا لجأ نم ةمزاللا ةيكيتسيجوللاو ةيميظنتلا >/بادتلا ذاختا •
 .سلجملل يèخادلا ماظنلل اقبط اهلامعأ عبتتو تاعامتجالل سلجملا ناجل ءاضعأ تاوعد دادعإ •
 .ناجللا تاعامتجاو تارودلاب ةقلعتملا رضاحملا ظفحو تالوادملا لجس ي` اj”يودتو تارودلا رضاحم دادعإ •
 . سلجملا نع ةرداصلا تاسمتلملاو تاررقملا عبتت ىèع حلاصملا ةيريدم بناج ىßإ لمعلا •
 .اj”ع ةرداصلا تايصوتلاو ناجللا ريراقت ريرحت •
 .ماهملاو تاءاضمإلا ي` ضيوفتلا تارارق زاجنإ •
  .ناجللاو سلجملا ةطشنأب قلعتي ام لكب مايقلا •
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 يèخاّدلا قيقدتلا بتكم

 

 نـــم ھـــنيكمت يßاـــتلابو ،ةـــي>/بدتلا ةـــيلمعلا نـــع يـــقيقح روـــصت كالتـــما نـــم ربدـــملا نـــكمت اـــj‹وك يـــ` يèخادـــلا قيقدـــتلا ةـــيمهأ ىـــèجتت
 ميوـقتب حمسي امم ،>/يستلا ي>;عت ÆFلا صقاونلاو تايباجيإلا ىèع فرعتلا اذكو ،فعضلا نطاومو ةوقلا نماكم ىèع فوقولا
 ةدـــيجلا ةـــماكحلا ئداـــبم زـــيزعت نـــم نـــكمي يèخادـــلا قيقدـــتلا نإـــف يßاـــتلابو .عـــضولا حيحـــصتل ةـــمزاللا >/بادـــتلا ذاـــختاو لالتـــخالا
 .ن/نطاوملا ةقث بسكو ةعامجلل

 : يèي اميف بتكملل ةسيئرلا ماهملا صلختتو
 . ةيعامجلا حلاصملا لامعأو تافلم ةفاك ةبقارم •
  .اهحيحصتل لولحلا حا>;قاو اهزجنت ÆFلا تايلمعلاب ةقلعتملا رطاخملا ي` ةيعامجلا ةرادإلا مكحت ىدم مييقت •
  .ةيعامجلا حلاصملا ءادأ ن/سحتب ةليفكلا تايصوتلاو تاداشرإلا ميدقت •

 ةيلاملاو ةيرادإلا نوؤشلا مسق
 ةينوناقلاو

 مسقلا ىèع فارشإلا

 
 ةيرشبلا دراوملا ةحلصم

 .ن/فظوملل ةيرادإلا ةيعضولاو F—ملا راسملا عبتت •
 . ن/فظوملل ةيرادإلا ةيعضولا ىèع أرطت ÆFلا تا>/يغتلا >/بدت •
  .ن/فظوملا بايغو روضح طبض •
 .تابوقعلا تاءارجإ >/بدتو ن/فظوملا مييقت •
 . ةبقارملاو عبتتلا •
 .رمتسملا نيوكتلاو نيوكتلا جماربو >/طأتلاو معدلا تاءارجإ •
 .ناوعألاو ن/فظوملا تاقفن ذيفنتو ةيفصتو دادعإ •
 .اهظفحو تافلملاو ةيبساحملا تايعضولا كسم •
  .فيظوتلا ىèع فارشإلا •
  .ددجلا ن/فظوملا جامدإو لابقتسا •
  .ةيرشبلا دراوملا لاجم ي` ةعامجلا فرط نم ةرطسملا فادهألا قيقحتلو ي˛يتا>;سالا طيطختلل ةبسانملا لولحلا >/فوت •
  .ةيعامجلا ةيرشبلا دراوملا ةيدودرمو ةعاجن ن/سحت •
 تاـــيجاحلا ھـــضرفت يذـــلا >ـــ/يغتلا ةرياـــسمو ةدـــيدجلا تايعـــضولا عـــم فـــيكتلل ةـــيلباق >ـــÌكأ اـــهلعجو ةـــيدرفلا تاردـــقلا ن/ـــمثت •

  .اj÷ لومعملا ةمظنألاو
 .ةيونسلا ةينا™/ملا عورشم دادعإ ي` ةمهاسملا •

 ةيلاملا دراوملا ةحلصم

 .اj÷ ةقلعتملا تالجسلا كسمو موسرلل F¯يرضلا ءاصحإلاب مايقلا •
 . ن/مزلملل اهغيلبتو موسرلاب ةقلعتملا تاراعشإلا رادصإب مايقلا •
 . ةعامجلا ةدئافل ةقحتسملا قوقحلاو تابجاولاو موسرلا صالختسا لجأ نم ةيرطسملا تاءارجإلا عيمج ذاختا •
 . ليصحتلاب رماوألا رادصإ •
 .اj÷ ةطبترملا تاعا™©لاو تاياكشلا >/بدتو ةيعامجلا ليخادملا ةبقارمل ةيرورضلا تاءارجإلا عيمجب مايقلا •
 .زجحملاب جورخلاو لوخدلا لجس كسمو دادعإ •
 .ةيونسلا ةينا™/ملا عورشم دادعإ ي` ةمهاسملا •

 
 ةيندملا ةلاحلا ةحلصم
 قئاثولا ىèع ةقداصملاو 

 

 : ةيندملا ةلاحلا بتكم ـــ
 .اj÷ ةيانعلاو ةظفاحملا ىèع رهسلاو ةيندملا ةلاحلاب ةقلعتملا تالجسلا كسم •
  .رهشلاو مويلا ةفاضإل ةيرادإ دهاوش •
 . ةينيتاللا فرحألاب ةيلئاعلاو ةيصخشلا ءامسألا >/يغت •
 . صاصتخالا بسح ةلامعلا وأ ةمكحملا فرط نم كلذب نذإلا دعب ةيندملا ةلاحلا موسر تانايب حيقنتو حيحصت •
 . ةدحوملا ةيوهلا تابثإ دهاوش •
 . تايفولاو تادالولا حيراصت يقلت •
 . تايفولاو تادالولا ليجست مدع دهاوش •
 . ةيجوزلا ةقالعلا رارمتسا دهاوش •
  .تايفولاو تادالولل ةزجوملا خسنلاو ةيصخشلا تاقاطبلا •
 . ةيندملا ةلاحلل ةيلئاعلا رتافدلا ثادحإ تابلط يقلت •
  .ةيسردملا تافلملا ةئبعت •
 . ةينعملا تاهجلا ىßإ اهلاسرإو ةيندملا ةلاحلا بتكمب ةصاخلا ةيونسلاو ةيرهشلا ريراقتلا دادعإ •

 : ةيرادإلا دهاوشلا بتكم ـــ      
 . مسالا ةقباطم دهاوش •
  .ةبوطخملاو بطاخلا دهاوش •
 . ةبوزعلاو قالطلا مدعو جاوزلا مدع دهاوش •
 . تاجوزلا ددعت ةداهشو ةديحولا ةجوزلا ةداهش •
  .ةيعامجلاو ةيدرفلا ةايحلا دهاوش •
 .يèئاعلا لمحتلا دهاوش •

 : اهلوصأل خسنلا ةقباطمو تاءاضمإلا ىèع قيدصتلا بتكم ــ
  .قئاثولا ىèع تاءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا •
 . اهلوصأل خسنلا ةقباطم ىèع داهشإلا •
 . تاءاضمإلاب ةقلعتملا تالجسلا كسم •
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 ةبساحملاو ةينا™/ملا ةحلصم
 تاقفصلاو 

 

 . اهذيفنتو اهعبتتو ةينا™/ملا >/ضحتب ةقلعتملا تاءارجإلاب مايقلا •
 . ةددحملا لاجآلا لخاد ة>/شأتلل اهعاضخإو ةينا™/ملاب ةقفرملا قئاثولا دادعإ •
 .ةينا™/ملا ذيفنت نع ةبت>;ملا ةيتابسحملاو ةيلاملا تايلمعلا عيمجب مايقلا •
 . اijالمحتو اهدراومل ةعامجلا فرط نم ةزجنملا تايلمعلل ةلماش ةبساحم كسم •
 . ءادألاو ما™;لالا ÆFلحرم لالخ ةعامجلا تاقفن ةحص ةبقارم •
 . اj–لع أرطت ÆFلا تا>/يغتلا طبضو ةيعامجلا تاقفنلا فرصو دادعإب لفكتلا •
 .) تاقفصلا ( ضورعلا تابلطل ةيرادإلا ةرطسملاب مايقلا •
 . ةينا™/ملا ذيفنت نايب دادعإ •
  يونسلا ضئافلا ةجمرب دادعإ ي` ةمهاسملا •

 
 ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم

 تاكلتمملاو 
 

 : ةينوناقلا نوؤشلاو تاعزانملا بتكم ــ        
 . ةماعلا ةيريدملا عم قيسنتب كلذو اijاصاصتخاب ةقالعلا تاذ تاعيرشتلا فلتخمب ةيعامجلا حلاصملاو ماسقألا ديوزت •
 . ةعامجلا يماحم عم قيسنتب تاعزانملاو اياضقلا عبتت •
 . ةيئاضقلا تاعزانملا قئاثوو لجس كسم •
 حلاصمو ةعامجلا يماحمو حلاصملا ةيريدمو يuامجلا سلجملا ةسائر عم قيسنتب اهلحارم عيمج ي` ىواعدلا تاءارجإ عبتت •

 . عافدلا رصانع دادعإل ةعامجلا
  .ةعامجلا اياضقب قلعتي ام لك ي` ةينعملا تاهجلا عيمج عم قيسنتلا •
 .ةعامجلا يماحمو حلاصملا ةيريدم عم قيسنتبو فلملاب ةلصلا تاذ حلاصملا ةيعمب ثحبلا تاسلجو ة>Üخلا لاغشأ روضح •
 ةرادإلا ىـßإ ةنـس لـك ةـياj‹ يـ` اـهj–جوتو 1990 سراـم 22 :خيراـتب 158 :ددع يروشنمل اقبط ةيئاضقلا تاعزانملا لوادج ءلم •

 . ةيزكرملا
 .كلذ ىßإ ةرورضلا تعد املك ةيزكرملا ةرادإلا نم تاراشتسا بلط •
 . كلذ ىßإ ةرورضلا تعد املك ن/عدملا عم حلصلا تايلمع ىèع رهسلا •

 : ةلوقنملاو ةيراقعلا تاكلتمملا بتكم ــ        
 . امj–لع ظافحلا لجأ نم ةمزاللا >/بادتلا ذاختاو صاخلاو ماعلا يuامجلا كلملا >/بدتو طبض تاءارجإب مايقلا •
 . ةماعلا ةعفنملا لجأل ةيكلملا عزنو تابهلاو تاضواعملاو ةيركألاو تاتيوفتلاو ،تاءانتقإلا تايلمع ىèع رهسلا •
 .تاصيصختلا تايلمع ىèع رهسلا •
 ةيعامجلا كالمألل يراقعلا ظيفحتلا •
 .ةيراقعلا تاكلتمملا لجس ن/يحتو طبض •
 .ةعامجلل ةيراقعلا كالمألا ليخادمو تاجوتنملا ةيدودرم ةبقارم •
 .ةلوقنملا ةيعامجلا تاكلتمملا لجس كسمو ن/يحتو طبض ىèع رهسلا •

 ةيداصتقالا نوؤشلا مسق
 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

 ةيضايرلاو
 مسقلا ىèع فارشإلا

 ةحصلا ظفح ةحلصم

 فادـــــهألا قـــــيقحتل اـــــهذاختا عـــــمزملا تاءارـــــجإلا اذـــــكو بـــــتكملا لخدـــــت تالاـــــجم فـــــلتخم ددـــــحي يونـــــس لـــــمع جماـــــنرب >/طـــــست •
 . ةاخوتملا
 يـــ` ةـــياقولا ةـــيمهأب يندـــملا عـــمتجملاو ةنكاـــسلا سيـــسحت لـــجأ نـــم ةـــعامجلا اـــj÷ موـــقت FـــÆلا ةيـــسيسحتلا تارهاـــظتلا طيـــشنت •

 .ي¡صلا لاجملا
 دراوـــملا مادختـــسا >ـــÜع كـــلذو ،ةـــعامجلا بارـــت عوـــمجمب ةـــيلوألا ةيحـــصلا ةـــياقولا نامـــضل ةـــمزاللا >/بادـــتلا ذاـــختا يـــ` ةمهاـــسملا •

 . ي¡صلا لاجملا ي` ةيرادإلا ةطرشلا تارارقو ةحاتملا ةينقتلا لئاسولاو ةيرشبلا
 يـ` لخدـتلاو ضارـمألا لـقاون ةـحفاكمو  ةلاـضلا بالـكلا ةـبراحم اـj–ف اـمب ،مئاد لكشب ،ررضلا رداصم عيمج ةبراحمو ةبقارم •

  .ةلمتحملا راطخألا نم ليلقتلا وأ دحلا لجأ نم بسانملا تقولا
 طورـشلا ضـعب داـمتعا بجوتـست FـÆلا ةطـشنألا ناـj€ما وأ تالـحملا حتـف تابلط صوصخب ،ي¡صلا بناجلا نم ،يأرلا ءادبإ •

 . ةيحصلا
 طورـشلل ةـيئاذغلا تاـبجولا عيبو دادعإب موقت ÆFلا وأ ةيكالj€سالا تاجوتنملا قوست ÆFلا تالحملا ما>;حاو رفوت ىدم ةبقارم •

 . ةمزاللا ةيحصلا
 ،لاـثملا ليبـس ىـèع يuاـمجلا حيـقلتلا وأ راذـعإلاك ةنكاـسلل ةيحصلا تامدخلا ميدقت تايلمع فلتخم ي` ةكراشملا وأ ميظنتلا •

 .اهل صخرم ىرخأ ةهج ةيأ وأ يندملا عمتجملا وأ ةحصلا ةرازو وأ ةعامجلا اهمظنت ÆFلا
  .تامدخلا هذه فلتخم زاجنإل ةمزاللا ةيحصلا طباوضلا ما>;حا ىèع رهسلاو تاومألا لقن ةمدخو ةرزجملا تامدخ ةبقارم •
•  

 ةيعامتجالا نوؤشلا ةحلصم
 ةيضايرلاو ةيفاقثلاو 

 عم قيسنتلاو ةيضايرلا ةطشنألاو ،ةيj–ف>;لاو ةيوب>;لاو ةيفاقثلا ةكرحلا طيشنتو ةيعوتلا ىèع ،ةماع ةفصب ،ةحلصملا رهست
 : يèي امب ةحلصملا موقت راطإلا اذه ي`و .تالاجملا هذه ي` ةلماعلا ةيناسنإلا تامظنملاو تايعمجلا
 يـ` هديدحت متي يذلا يونسلا جمان>Üلا ىèع ءانب ةنيدملاب ةيj–ف>;لاو ةيوب>;لاو ةيفاقثلاو ةيضايرلا تارهاظتلا طيشنتو ميظنت •

 . ةعامجلا با>;ب ةطشانلا تايعمجلاو ةيضايرلا ةيدنألا فلتخم عم قيسنتبو ،يuامجلا سلجملا تاهجوت قفوو ،ةنسلا ةيادب
 .ةعامجلا با>;ب ةدجاوتملا ةيضايرلا قفارملا تاءاضفو تايانب فلتخمل جولولا تايلمع ميظنت •
 . اj€طشنأ ريوطتو ةسراممل ةيضايرلا ةيدنألاو تايعمجلا ةدناسمو عيجشت •
 .ةيعامجلا ةنازخلا >/يست •
 .ةعامجلل ى>Üكلا ةعاقلا لالغتسا ميظنت •
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 ةيداصتقالا نوؤشلا ةحلصم

 

 . ةعامجلا ةيفارغونم دادعإ •
 . ةيتامدخلاو ةينهملاو ةيراجتلا تالحملا لالغتسا صخر حنم •
 . ةيرادإلا ةطرشلاب ةقلعتملا ةيدرفلاو ةيميظنتلا تارارقلا دادعإ •
 .ةيعامجلا ةيمومعلا قفارملا >/يستو >/بدت ىèع رهسلا •

 
 >/معتلا مسق

  لاغشألاو ةئيبلاو 
 مسقلا ىèع فارشإلا

 
  طيطختلا ةحلصم

 لاجملا >/بدتو
 

 ،ةـعامجلا با>ـ;ب >ـ/معتلاو با>ـ;لا ادادـعإو ةـينارمعلا ةـئيj€لاب ةـطبترملا طباوـضلاو تاراـيتخالاو تاـهجوتلا ديدحت ي` ةمهاسملا •
 .اهطباوضو >/معتلا قئاثوو تاساردلا دادعإ ي` ةمهاسملا وأ زاجنإ >Üع كلذو
 .>/معتلا لاجم ي` ةينقتلا  ناجللا ريراقتو ةيرادإلا تالسارملا زاجنإ •
 يأرــلا ءادــبإو تاراــقعلا ميــسقتو ةينكــسلا تاــعومجملاو ةــيراقعلا تاــئزجتلاو ءاــنبلا عيراــشمب ةــقلعتملا صخرــلا تاــبلط ةــسارد •

 .>/معتلا ناديم ي` لمعلا اj÷ يراجلا ن/ناوقلل اقبط اهصوصخب
 . ةقباطملا دهاوشو نكسلا صخر ــ  .ءانبلا ةصخر ــ   :  ةيلاتلا >/معتلا صخر ميلست •
 لالتـحا تارارـقو صـخر ـــ . ءاـبرهكلاو برـشلل حلاـصلا ءاملا ةكبشب طبرلا صخرو >/معتلا لاجمب ةقلعتملا ةيرادإلا دهاوشلا ــ  •

 ةــــيراقعلا تاــــئزجتلا ثادــــحإ صــــخر ــــــ  تاراــــقعلا عــــيبو ظيــــفحتب ةــــقلعتملا ةــــيرادإلا دهاوــــشلا ــــــ . ءاــــنب ةــــماقإب يموــــمعلا كــــلملا
  .تاراقعلا ميسقتو ةينكسلا تاعومجملاو
 يراـجلا ةيعيرشتلا صوصنللو مهل ةملسملا صخرلاو نذإلل نأشلا باحصأ لاثتما ىèع صرحلاو ةحوتفملا شاروألا ةبقارم  •

÷jمعتلا ناديم ي` لمعلا ا/< . 
 >ــ/ط اــسملا قــيبطتو تاراــقعلا ميــسقتو ةينكــسلا تاــعومجملاو ةــيراقعلا تاــئزجتلاو >/معتلاــب ةــقلعتملا تاــفلاخملا رــضاحم رــيرحت •

 .كلذب ةقلعتملا ةينوناقلا
 .ءانبلا تايلمع عبتت •

 

 
 ةنايصلاو لاغشألا ةحلصم

 ةئيبلا نوؤشو 
 

 : ةيمومعلا ةرانإلا بتكم ــ
  : ب لفكتلا لالخ نم ةيمومعلا ةرانإلا ةمدخ >/بدت •

 . ةيمومعلا ةرانإلا تاودأو تا™/هجت صوصخب ةعامجلل ةيونسلا تايجاحلا ديدحت -
 . ةيمومعلا ةرانإلا تا™/هجتو تاودأ ءانتقا ةيلمع ىèع فارشإلا -
 . مئادو رمتسم لكشب ةيثالثلا ءاوضألاو ةيمومعلا ةرانإلا ةكبش ةنايص -
 . اj÷ ةطبترملا تانايبلا كلسمو ةيمومعلا ةرانإلا كالj€سا ةبقارمو عبتت -
  ةيمومعلا ةرانإلا ةكبشب ةقلعتملا لامعألاو شاروألا لك عبتتو ةبقارم
 : يuامجلا بآرملا بتكم ــ
 .ةيرانلا تاجاردلاو تايلآلاو تانحاشلاو تارايسلا ة>/ظحو ةعامجلا بارم >/بدت •

 : ةنايصلاو لاغشألا بتكم ــ
  . ةيعامجلا تايانبلا زاجنإو ةنايصو حالصإب ةقلعتملا ى>Üكلاو ةطيسبلا لاغشألاب لفكتلا •
 .ةفصرألاو تاقرطلا ةنايصو ةيمستلاو ميق>;لاو ريوشتلا لاغشأ >/بدتو زاجنإ •
 .ةيعامجلا حلاصملا لاغشأل ةيرورضلا ةيلحرملا لاغشألاو ةطيسبلا تاحالصإلا فلتخم زاجنإ •
 .قيرحلا تاهاوف ةنايصو ،ءانبلاب طبترت ÆFلا لاغشألا فلتخم زاجنإب لفكتلا •
 .ةغابصلاو ةبرهكلاو ةراجنلاو صيص>;لاو ةدادحلا لاغشأ فلتخم زاجناب لفكتلا •
 .تالابقتسالاو تالفحلا ميظنت راطإ ي` ن/ي™;لا تايلمعب مايقلا •

 : ةئيبلا نوؤش بتكم ــ
 .روهدتلاو لامهإلا نم اj–لع ظافحلاو اj€نايصو ءارضخلا تالاجملا ةئيijو ثادحإ •
 . ةعامجلل يبا>;لا لاجملا لخاد تايافنلا >/بدتو لئاسلا >/هطتلاو ةفاظنلا تاعاطق ىèع فارشإلا •
 .ةيمومعلا تاياقسلاو ةيعامجلا تايانبلاب صاخلا برشلل حلاصلا ءاملا كالj€سا ةبقارمو عبتت •

 

 ةينقتلا تاساردلا ةحلصم
 

 . تالمحتلا شينانك ةغايصو دادعإ •
 .ةعامجلاب ةقلعتملا ™/هجتلاو >/يستلا ةينا™/م دادعإ ي` ةمهاسملا •
 . ةماعلا تاساردلا •
   .تاساردلا بتاكم ىßإ ةلوكوملا تاساردلا عبتت  •
 . ى>Üكلا ةيراضحلا تا™/هجتلاب ةصاخلا ةينقتلا تاساردلا عبتت •
 .تاقفصلا عوضوم لاغشألا ذيفنت عبتت •
 .لاغشألا ذيفنتب ةقلعتملا ةيرادإلا رطاسملا زاجنإ ىèع رهسلا •
 . >/بدتلا نسح دعاوقو ةينوناقلا طباوضلل اقفو اه>/بدتو ةعامجلا اj–نتقت ÆFلا تاديروتلا فلتخم نيزخت ىèع فارشإلا •
 . ةينكسلا تاعومجملاو تائزجتلا عيراشم ي` يأرلا ءادبإو ةسارد •
 .ةيرشبلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملا جمارب ذيفنتو عبتت •
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 :يناثلا لصفلا
 ديسلا نم لك ىßإ رارقلا اذه تايضتقم ذيفنتب دهعي
 .ةعامجلاب حلاصملا ريدم ديسلاو ةعامجلا سيئر

 :ثلاثلا لصفلا
 ھيلع >/شأتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي
 ميلقإ لماع تلاليفات – ةعرد ةهج يßاو ديسلا فرط نم
 .ةيديشرلا

 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاــضـمإلا
  2017 ليربا 20 خيراتب ميلقالا لماع ة>/شأت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضيوفتلا تارارق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ءاضمإلاو ماهملا يq ضيوفتلا

 
 فيرشلا يcع يالوم ةنيدمل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 يq ماهم ضيوفتب ß±∞قي 2018 سرام 23 خيراتب 10 مقر

 يرادالا RSبدتلا لاجم
 ،فيرشلا يèع يالومل يuامجلا سلجملا سيئر نإ
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر
 104 داوملا ةصاخو ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ،ھنم 128و 126و
 4 خيراتب رداصلا 1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 نوناق ةباثمب 1958 ريا>Üف 24 ـل قفاوملا 1377 نابعش
لعتي

ّ
 عقو امك ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ı}Fاسألا ماظنلاب ق

 ،ھميمتتو ه>/يغت
 نم 29 ي` رداصلا 2.77.738 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب )Ü< 2005نجد 2( 1426 لاوش
  ،ةيلحملا تاعامجلا يفظومب صاخلا
 29 خيراتب رداصلا 2.05.1367 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 ةرطسم ديدحتب قلعتملا )Ü< 2005نجد 2( 1426 لاوش
 ،ةيمومعلا تارادإلا يفظوم مييقتو طيقنت
 29 خيراتب رداصلا 2.04.403 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 طورش ديدحتب قلعتملا )Ü< 2005نجد 2( 1426 لاوش
 ،راطإلاو ةجردلا ي` ةلودلا يفظوم يÈرت
 31 خيراتب رداصلا 51 ددع يرازولا روشنملا ىèع ءانبو
 حلاصملل ن/ماعلا نيريدملا ن/يعت لوح Ü< 2015نجد
 ،ةيبا>;لا تاعامجلاب حلاصملا يريدمو
 فيرشلا يèع يالومل يuامجلا سلجملا سيئر رارق ىèع ءانبو
 قلعتملاو 2016 سرام 31 خيراتب رداصلا 50/2016 مقر
 زاتمم فرصتم ،داشلا نب يولع دمحم : ديسلا ن/يعتب
 يالوم ةعامجب حلاصملا ريدم بصنم ي` ،ىßوألا ةجردلا
 ،فيرشلا يèع
 فيرشلا يèع يالومل يuامجلا سلجملا سيئر رارق ىèع ءانبو
 2017 ليربأ 20 خيراتب ھيلع رشؤملا 15/2018 ددع
 فيرشلا يèع يالوم ةعامج ةرادإ ميظنتب قلعتملاو
 ،اijاصاصتخا ديدحتو
 :يèي ام رّرق

 :لوألا لصفلا
 حلاصملا ريدم ،داشلا نب يولع دمحم ديسلل ضّوفي
 1963 خيراتب دولوملاو ،فيرشلا يèع يالوم ةعامجب
 U  مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطبل لماحلا ،يناصيرلاب

 قئاثولا ىèع ي“م ةكراشملابو يماقم عيقوتلل ،67184
 :ةيلاتلا
 .يرادإلا >/بدتلاب ةقلعتملا قئاثولا *
 .ن/فظوملا نوؤشل يرادإلا >/بدتلا ةيلمع *
 .ةيرادإلا تالسارملا *

 عبتتو دادعإل ةيرورضلا قئاثولا عيمج كسمو >/ضحت *
 .سلجملا سيئر تارارق ذيفنت
 ةعضاخلا سلجملا تالوادم قئاثو ھيجوتو لاسرإ *
 .ةّصتخملا ةطلسلا ىßإ ة>/شأتلل

 :يناثلا لصفلا
 .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا  رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي

 2018 سرام 23 ي` فيرشلا يèع يالومب رّرحو
 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاــضمإلا
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 ةسام-سوس  ةهجب ةدجاوتملا ةيباâSلا تاعامجلا سلاجمب ةقلعتملا ةصاخلا صوصنلا
 

 ميلاقالاو تالامعلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلاو تاررقملا
  اKLاسؤرو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةمادتسملا و ةجمدنملا ةيمنتلا جمانرب

 
 14 : خيراتب 03 :ددع تين°âل يميلقالا سلجملا سيئرل رارق

 ميلقإلا ةيمنت جمانS^ب قلعتي 2018 رياS^ف
 

 تين™/تل Fميلقإلا سلجملا سيئر
 ي` رداصلا 1.15.84 مقر فيرشلا >/هظلا تايضتقمل اقبط

 نوناقلا ذيفنتب 2015 زويلوي 7 قفاوم 1436 ناضمر 20
 ،ميلاقألا و تالامعلاب قلعتملا 112.14 مقر Fميظنتلا
 ؛ھنم 101 و 95 ن/تداملا ةصاخو
 تين™/تل يـــميلــــقإلا سلـجملا تالوادم رضـحـم ىèـع ءانـب و
 يذ 11 ةـعـــمجــلا موــــي ةدـقعـنـملا ةيئانثتسالا ةرودـلا لالــــخ
 سيئر باختنال Ü< 2015نتش 25 ل قفاوملا 1436 ةجحلا
 تاباختنا نع قثبنملا ھبئانو سلجملا بتاكو ھباونو سلجملا
 ؛Ü< 2015نتش 04 موي
 اذه ي` اj÷ ةلومعملا ةمظنألا و ن/ناوقلا عيمج ىèع ءانب و
 ؛لاجملا

 :يــلي ام ررــق
 لوألا لصفلا

            .وكوكح ميهاربا : ديسلل ضوفي

          1976/01/01. : خيراتب دادزملا

 سيئرل ثلاثلا بئانلا : ھتفصب
 .تين™/تل Fميلقإلا سلجملا

 رمألا قلعتيو ميلقإلا ةيمنت جمانرب ذيفنت راطإ ي` تايحالص
 معد عاطقب ةطبترملا ةطشنألا و عيراشملا عبتت و ةبكاومب
 .داصتقالا شاعنإ و ةيتحتلا تاينبلا

 يناثلا لصفلا
 .لمعلا اj÷ يراجلا ن/ناوقلل اقبط رشني و رارقلا اذه قلعي

 ثلاثلا لصفلا
 .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

 2018 ريا>Üف 14:خيراتب تين™;ب ررحو
 يزاغ هللا دبع تين™;ل  Fميلقالا سلجملا سيئر ءاضمالا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميلاقالاو تالامعلا RSيستو ميظنت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اZLاصاصتخا ديدحت و ميلقالاوأ ةلامعلا ةرادإ ميظنت

 
 19 خيراتب 77 مقر تين°âل يميلقإلا سلجملا سيئرل رارق

 ميلقالا حلاصم ميظنتب ß±∞قي S 2016^نجد
 
  تين™;ل Fميلقإلا سلجملا سيئر
 4 خيراتب رداصلا 1.008.58 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 ı}Fاسألا ماظنلا ةباثمب )1958 ريا>Üف 24( 1377 نابعش
 .ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا

 نــم 20 يـف رداص 1.15.84 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر
 ن/تداملا اميس ال ميلاقألاو تالامعلاب قلعتملا 112.14 مقر

 ؛ھنم 109 و 95
 22 خيراتب م م م /م ج ع م/32 مقر روشنملا ىèع ءانبو
 ؛ميلاقألا و تالامعلا تارادإ ميظنت لوح 2016 وينوي
 ھترود لالخ سلجملا فرط نم ذختملا ررقملا ىèع ءانبو
 ءاضعألا ةداسلا ةيبلغأب كلذ و،Ü< 2016نتش رهشل ةيداعلا
 .نيرضاحلا
 :يــلي ام  ررـــق

 لوألا لصفلا
 :يßاتلا لكشلا ىèع تين™/ت ميلقإ ةرادإ مظنت

s ةـــــساـــــــــــــئرــــــلا:  
 .ةبقارملا و قيقدتلا ةيلخ -
s سلجملا و ةسائرلا نوؤش ةيريدم:  

 :نم نوكتت و
 .ةصاخلا ةباتكلا -
 .طبضلا بتكم -
  .ن/نثا ةمهمب ن/فلكم -

s حلاصملل ةماع ةيريدم: 
 :نم نوكتت و
 .تا™/هجتلا و ةيمنتلا مسق * 

s ردملا لقنلاو كلاسملا ةحلصمı}F يورقلا لاجملاب 
 .لاجملا ليهأتو

 .لاجملا ليهأتو ةيورقلا كلاسملا بتكم  -
 ةيب>;لا و يورقلا لاجملاب ı}Fردملا لقنلا بتكم  -

 .نيوكتلاو
 .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيعيبطلا دراوملا بتكم  -
s تايلآلا و لاغشألا و تايجاحلا صيخشت ةحلصم.  
  .تايجاحلا صيخشتو تاساردلا بتكم -
 .ةيتحتلا تاينبلاو تا™/هجتلاو لاغشالا بتكم -
  .كيتسجوللاو تايلآلا بتكم -
s يندملا عمتجملا و نواعتلا و دضاعتلا ةحلصم. 
 .ةيوعمجلا ةايحلا معد بتكم -
 طيشنتلا و éFماضتلا و يuامتجالا داصتقالا بتكم -

 .يداصتقالا
  .ةرجهلا و دضاعتلا و نواعتلا بتكم -
s * ةينوناقلا و ةيلاملا و ةيرادإلا نوؤشلا مسق. 

s تاكلتمملا و ةيلاملا نوؤشلا ةحلصم. 
 .ةيلاملا دراوملاو ةبساحملاو ةينا™/ملا بتكم -
 .تاقفصلا بتكم -
 .تاكلتمملا بتكم -
s ةينوناقلا نوؤشلاو ةيرشبلا دراوملا ةحلصم 

 .فيشرألاو
 .ةيرشبلا دراوملا بتكم -
 قيثوتلاو تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا بتكم -

 فيشرألاو
 .ةيمومعلا قفارملل ضوفملا >/بدتلا بتكم -
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 :يناثلا لصفلا
 ھيلع >/شأتلا خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا ™/ح رارقلا اذه لخدي
 .تين™/ت ميلقإ لماع ديسلا فرط نم

  Fميلقإلا سلجملا سيئر :عيقوت
 لماعلا  ة>/شأت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ماهملا دانسا و RSيستلا

 
 ربوتكأ 10 : خيراتب 71 :ددع  يميلقالا سلجملا سيئرل رارق

 RSبدتلا ناديم يq ءاضمإلا ضيوفتب  ß±∞قي 2017
  حلاصملا ماعلا ريدملل نRفظوملل يªاملاو يرادإلا

 
 تين™/تل Fميلقإلا سلجملا سيئر
 ي` رداصلا 1.15.84 مقر فيرشلا  >/هظلا  تايضتقمل اقبط

 نوناقلا ذيفنتب 2015 زويلوي 7 قفاوم 1436 ناضمر 20
 ،ميلاقألا و تالامعلاب قلعتملا 112.14 مقر Fميظنتلا
 ؛ھنم 103 و 102 ، 97 داوملا ةصاخو
 1431 مرحم  17 خيراتب  2.09.441 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 ةيمومعلا ةبساحملل ماظن نسب 2010 رياني 03 قفاوم
 ؛اijاعومجمو ةيلحملا تاعامجلل

 :يــلي ام ررــق
 : ديرف لصف

      . يظفح دي™/لا               : ديسلل ضوفي
 23.01.1967              :خيراتب دولوملا
 ةقبطلا "  زاتمم فرصتم              :ةيرادإلا ھتيعضو

 "ةعبارلا ةبترلا ةديرفلا
  حلاصملل ماعلا ريدملا                   :ھتفيظوو 
 تين™/ت ميلقإ :ةيبا>;لا ةعامجلاب لماعلاو مسرملا
 قئاثولا ىèع عيقوتلا ي` ي“م ةكراشملاب و يماقم موقيل
 .ن/فظوملل يßاملاو يرادإلا >/بدتلاب ةقلعتملا

 2017 ربوتكأ 10 : ي` تين™;ب ررحو
 يزاغ هللا دبع Fميلقإلا سلجملا سيئر ءاضمالا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : خيراتب 01 :ددع  تين°âل يميلقالا سلجملا سيئرل رارق
 جمانرب ديفنت تايحالص ضيوفتب ß±∞قي 2018 رياS^ف 14

 ميلقإلا ةيمنت
 

 تين™/تل Fميلقإلا سلجملا سيئر
 ي` رداصلا 1.15.84 مقر فيرشلا  >/هظلا تايضتقمل اقبط

 نوناقلا ذيفنتب 2015 زويلوي 7 قفاوم 1436 ناضمر 20
 ،ميلاقألا و تالامعلاب قلعتملا 112.14 مقر Fميظنتلا
  ھنم 101 و 95 ن/تداملا ةصاخو
 لالخ تين™/تل Fميلقإلا سلجملا تالوادم رضحم ىèع ءانب و
 ةجحلا يذ 11  ةعمجلا موي ةدقعنملا ةيئانثتسإلا ةرودلا

 سلجملا سيئر باختنال Ü< 2015نتش 25 ل قفاوملا 1436
 04 موي تاباختنا نع قثبنملا ھبئانو سلجملا بتاكو ھباونو
 .Ü< 2015نتش
 اذه ي` اj÷ ةلومعملا ةمظنألا و ن/ناوقلا عيمج ىèع ءانبو
 .لاجملا

 :يــلي ام ررــق
 : لوألا لصفلا

 ضوفي
 ديسلل

      . ك>Üب رمع :

 1975/03/05. : خيراتب دادزملا
 سلجملا سيئرل لوألا بئانلا : ھتفصب

 .تين™/تل Fميلقإلا
 رمألا قلعتي و ميلقإلا ةيمنت جمانرب ذيفنت راطإ ي` تايحالص

 ةيب>;لا عاطق نمض ةطشنألا و عيراشملا عبتت و ةبكاومب
 .نيوكتلاو

 :يناثلا لصفلا
 .لمعلا اj÷ يراجلا ن/ناوقلل اقبط رشني و رارقلا اذه قلعي

 :ثلاثلا لصفلا
 .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

 
 2017 ريا>Üف 14.:خيراتب تين™;ب ررحو

 يزاغ هللا دبع Fميلقإلا سلجملا سيئر ءاضمالا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيراتب 02:ددع  تين°âل يميلقالا سلجملا سيئرل رارق
 ذيفنت تايحالص ضيوفتب ß±∞قي 2018 رياS^ف 14 :

 ميلقإلا ةيمنت جمانرب
 

 تين™/تل Fميلقإلا سلجملا سيئر
 ي` رداصلا 1.15.84 مقر فيرشلا >/هظلا تايضتقمل اقبط

 نوناقلا ذيفنتب 2015 زويلوي 07 قفاوم 1436 ناضمر 20
 ،ميلاقألا و تالامعلاب قلعتملا 112.14 مقر Fميظنتلا
 . ھنم 101 و 95 ن/تداملا ةصاخو
 تـيـنزـيـتـل Fميلقإلا سلجملا تالوادم رضحم ىèع ءانبو
 يذ 11  ةـعـمـجلا موـي ةدـقـعـنـملا ةيـئاـنـثـتسإلا ةرودـلا لالـخ
 سيئر باختنال Ü< 2015نتش 25 ل قفاوملا 1436 ةجحلا
 تاباختنا نع قثبنملا ھبئانو سلجملا بتاكو ھباونو سلجملا
 .Ü< 2015نتش 04 موي
 اذه ي` اj÷ ةلومعملا ةمظنألا و ن/ناوقلا عيمج ىèع ءانبو
 .لاجملا
 :يــلي ام ررــق

 :لوألا لصفلا

      .ومهوا دمحأ : ديسلل ضوفي

 .10/04/1975 : خيراتب دادزملا

 سلجملا سيئرل يناثلا بئانلا : ھتفصب
 .تين™/تل Fميلقإلا

 قلعتي و ميلقإلا ةيمنت جمانرب ذيفنت راطإ ي` تايحالص
 عاطق نمض ةطشنألا و عيراشملا عبتت و ةبكاومب رمألا
 .يبا>;لا طيشنتلا و ةضايرلا

 :يناثلا لصفلا
 اj÷ يراجلا ن/ناوقلل اقبط رشني و رارقلا اذه قلعي
 .لمعلا
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 :ثلاثلا لصفلا
 .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

 2018 ريا>Üف 14.:خيراتب تين™;ب ررحو
  يزاغ هللا دبع Fميلقإلا سلجملا سيئر ءاضمالا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اKLاسؤرو تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلاو تاررقملا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضيوفتلا تارارق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ءاضمالا و ماهملا يq ضيوفتلا

 
 مقر رهاطلا يديس ةيوازل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 ماهملا يq ضيوفتلاب ß±∞قي 2018 سرام18:خيراتب 09
 

 رهاطلا يديس ةيواز ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئر
-1: مقر فيرشلا >/هظلا نم 103 ةداملا تايضتقم ىèع اءانب

 ) 2015 زويلوي 7 ( 1436 ناضمر نم 20 ي` رداصلا 15-85
 .تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب
 :يèي ام ررق

 :لوألا لصفلا
 ينانتلا دمحم :ديسلا ىßا ضوفي
 سيئرلل لوالا بئانلا : ةفصلا
 ..11/06/1975. :خيراتب دادزملا
 JC133844:مقر ةينطولا فيرعتلا ةقاطب
 ام ىèع ءانب >/معتلا عاطقب ةقلعتملا تايحالصلا ةسرامم
 F 14-113ميظنتلا نوناقلا نم 101 ةداملا ي` ءاج

 :يناثلا لصفلا
 ةطرشب ةقلعتملا تايحالصلا ايئاقلت ھل ضوفملا سرامي
 .>/معتلا

 : ثلاثلا لصفلا
  Ü< 2015نون23:خيراتب 01: مقر رارقلا ممتي و لدعي رارقلا اذه

 : عبارلا لصفلا
 رشني و ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي
  .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب

 2018 سرام 18:ي` رهاطلا يديس ةيوازب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر ءاضمالا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018/ 01 مقر نموموادال يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 يرادالا RSبدتلا لاجم يq ضيوفتلاب ß±∞قي
 

 ؛ نموموادا ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 زويلوي 7 ( 1436 ناضمر
 104 ن/تداملا اصوصخو تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 .ھنم102و
 حلاصملا ريدم بصنم ي` تقؤملا ن/يعتلا رارق ىèع ءانبو
 ديسلا فرط نم ھيلع رشؤملاو Ü< 2017نتش  04 ي` خرؤملا
 . Ü< 2017نون 27 خيراتب ةيلخادلا ريزو

 :يèي ام ررق
 :لوألا لصفلا

 1966  :خيراتب دولوملا F¯بهشلا ميركلا دبع  :ديسلل ضوفي
 ريدم ھتفص JC 23570  : فيرعتلل ةينطولا ةقاطبلا مقر
 نموموادا ةعامجل ةتقؤم ةفصب حلاصملا
 يرادإلا >/بدتلا لاجمب ةقلعتملا قئاثولا ىèع عيقوتلا ي`
 تارارق ،ةمهمب رمأ ،ن/فظوملل ةيرادإلا صخرلا تارارق(
  )ةيرادإلا تالسارملا ،لاسرإلا قاروأ ،ةيق>;لا

 :يناثلا لصفلا
 ھيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

 :ثلاثلا لصفلا
 رارقلا اذه ذيفنتب تنادوراتل يuامجلا نزاخلل دهعي

 :عبارلا لصفلا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 02/01/2018 :ي` نموموادا
 يuامجلا سلجملا سيئر ءاضمالا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : خيراتب 13 : مقر ةجيرفال يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 يرادإلا RSبدتلا لاجم يq ءاضمإلا ضيوفتب ß±∞قي 13/07/2016
 

 ةجيرفا ةعامجل يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداص 85.15.1 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر
 .ھنم 410 لصفلا ةصاخ تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 دمحم يالوم ديسلا ن/يعتب سلجملا سيئر رارق ىèع ءانبو
 ) 10 ملسلا ةيناثلا ةجردلا دعاسم فرصتم ( يتاركسلا
 2016 يام 12 خيراتب حلاصملل اريدم اتقؤم
 :يèي ام ررق

 :لوألا لصفلا
 .يتاركسلا دمحم يالوم :ديسلل  ءاضمإلا ضوفي
 10 ملسلا ةيناثلا ةجردلا نم دعاسم فرصتم :ةــــــــــــــــــــــــــــفصلا
 .)حلاصملل اتقؤم اريدم(
 .ةجيرفاب 29/04/1977 : خيراتب دوـــــــــــــلوملا

 .يرادإلا >/بدتلا لاجم ي` عيقوتلا
 :يناثلا لصفلا

  .هرودص خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي
 13/07/2016 : ي` ةجيرفا

   ةجيرفا ةعامج سيئر ءاضمالإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةيندملا ةلاحلا يq ضيوفتلا

 
 53 مقر رهاظلا يديس ةيوازل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ةلاحلا طباض ماهم ضيوفتب ß±∞قي S 2017^نتش 05 خيراتب

 ةيندملا
 

 رهاطلا يديس ةيوازل يuامجلا سلجملا سيئر
 :مقر فيرشلا >/هظلا نم 102 ةداملا تايضتقم ىèع ءانب

 زويلوي 07 قفاوم ـه 1436 ناضمر 20 ي` رداصلا 85-15-1
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 قلعتملا 113-14 :مقر Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب 2015
 .تاعامجلاب
 بجر 25 خيراتب رداصلا 37.99 :مقر نوناقلا ىèع ءانبو

 ةصاخ و ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا )2002 ربوتكأ 03( ـه1423
 .ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا
 02 ي` رداصلا 2-99-665:مقر يقيبطتلا موسرملا ىèع ءانبو
 نوناقلا قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكأ 09( ـه1423 نابعش
 )2002 ربوتكأ 03 ( ـه1423 بجر 25 ي` خرؤملا 37-99:مقر
 .ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو
 : يــلي ام ررق

 :  لوألا لصفلا
 يردحلا ديشر :  ديسلا ضوفي
 ةيناثلا ةجردلا نم يرادإ دعاسم :راطإلا
 01/01/1969 : خيراتب دادزملا
 ءاثالثلا قوسل يuرفلا بتكملاب ةيندملا ةلاحلا  ماهمب مايقلل
             . ن/يناقوفلا ريراعبلا  راودب هرقم نئاكلا

 :يناثلا لصفلا
 .هرشن و ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

 Ü< 2017نتش 05.:ي` رهاطلا يديس ةيواز
  يuامجلا سلجملا سيئر ءاضمالا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 56 مقر رهاظلا يديس ةيوازل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ةلاحلا طباض ماهم ضيوفتب ß±∞قي S 2017^نتش 05 خيراتب

 ةيندملا
 

 رهاطلا يديس ةيوازل يuامجلا سلجملا سيئر
 :مقر فيرشلا >/هظلا نم 102 ةداملا تايضتقم ىèع ءانب

 زويلوي 07 قفاوم ـه 1436 ناضمر 20 ي` رداصلا 85-15-1
 قلعتملا 113-14 :مقر Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب 2015

 .تاعامجلاب
 بجر 25 خيراتب رداصلا 37.99 :مقر نوناقلا ىèع ءانبو

 ةصاخ و ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا )2002 ربوتكأ 03( ـه1423
 .ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا
 02 ي` رداصلا 2.99.665:مقر يقيبطتلا موسرملا ىèع ءانبو
 نوناقلا قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكأ 09( ـه1423 نابعش
 )2002 ربوتكأ 03 ( ـه1423 بجر 25 ي` خرؤملا 37-99:مقر
 .ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو
 :يـلي ام ررق

 لوألا لصفلا
 ناند ديشر :  ديسلا ضوفي
 ةثلاثلا ةجردلا نم éFقت دعاسم :          راطإلا
 01/01/1969 : خيراتب دادزملا
 هرقم نئاكلا يèصألا بتكملاب ةيندملا ةلاحلا  ماهمب مايقلل
  . >/حاوسلا  راودب

 :   يناثلا لصفلا
 .هرشن و ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

 Ü< 2017نتش 05.:ي` رهاطلا يديس ةيواز
 يuامجلا سلجملا سيئر ءاضمالا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018 /  22مقر  تنادوراتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 30/3/2018 خيراتب رداصلا
 فرط نم ةملسملا ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا عيقوت

 .ةيندملا ةلاحلا بتكم
 

 ،تنادورات ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 نابعش 04 خيراتب1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 ةفيظولل ı}Fاسألا نوناقلا ةباثمب)27/9/1977( 1377
 .ةيمومعلا
 20 خيراتب رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 .)ھنم102 ةداملا(  تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 25 ي` رداصلا 1 .02 .239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 . 99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 3 (  1423 بجر

 .ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا 37
 نابعش 2 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 قلعتملا 37.99 مقر نوناق قيبطتل )2002 ربوتكأ 9( 1423
 .ةيندملا ةلاحلاب
 يèي ام ررق

 : ىßوألا ةداملا
 . شيم دحاولا دبع :      ديسلل ضوفي 

 .16/11/1969  : خيراتب دولوملا §
 .ةيناثلا ةجردلا نم يرادإ دعاسم :          راطإلا §
 .تنادورات ةعامج :          ن/يعتلا §

 ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا ىèع عيقوتلا ماهمب مايقلل
 ةعامج ةيندملا ةلاحلل يزكرملا بتكملا فرط نم ةملسملا
 .تنادورات

 : ةيناثلا ةداملا
 .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي

  02/04/2018 : ي` تنادوراتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر ءاضمالا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018 / 23مقر  تنادوراتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 30/3/2018 خيراتب رداصلا
 فرط نم ةملسملا  ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا عيقوت

 .ةيندملا ةلاحلا بتكم
 

 ،تنادورات ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 نابعش 04 خيراتب1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 ةفيظولل ı}Fاسألا نوناقلا ةباثمب)27/9/1977( 1377
 .ةيمومعلا
 20 خيراتب رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 .)ھنم102 ةداملا(  تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 25 ي` رداصلا 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 3 ( 1423 بجر
 .ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 نابعش 2 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 قلعتملا 37.99 مقر نوناق قيبطتل )2002 ربوتكأ 9( 1423
 .ةيندملا ةلاحلاب
 :يèي ام ررق
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 : ىßوألا ةداملا
 . يروصنعلا ميحرلا دبع :      ديسلل ضوفي 

 .31/10/1968  : خيراتب دولوملا §
 .ةثلاثلا ةجردلا نم يرادإ دعاسم :          راطإلا §
 .تنادورات ةعامج :          ن/يعتلا §

 ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا ىèع عيقوتلا ماهمب مايقلل
 ةعامج ةيندملا ةلاحلل يزكرملا بتكملا فرط نم ةملسملا
 .تنادورات

 : ةيناثلا ةداملا
 .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي

  2018 /4 / 02 : ي` تنادوراتب ررحو
  يuامجلا سلجملا سيئر ءاضمالا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018 /24مقر تنادوراتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 30/3/2018 خيراتب رداصلا
 فرط نم ةملسملا ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا عيقوت

 .ةيندملا ةلاحلا بتكم
 

 ،تنادورات ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 نابعش 04 خيراتب1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 ةفيظولل ı}Fاسألا نوناقلا ةباثمب)27/9/1977( 1377
 .ةيمومعلا
 20 خيراتب رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 .)ھنم102 ةداملا(  تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 25 ي` رداصلا 1 .02 .239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 3 (  1423 بجر
 .ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 نابعش 2 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 قلعتملا 37.99 مقر نوناق قيبطتل )2002 ربوتكأ 9( 1423
 .ةيندملا ةلاحلاب

 :يèي ام ررق
 : ىßوألا ةداملا

 . دحوم ىفطصم :      ديسلل ضوفي 
 .02/5/1973 : خيراتب دولوملا §
 .ةثلاثلا ةجردلا نم يرادإ دعاسم :          راطإلا §
 .تنادورات ةعامج :          ن/يعتلا §

 ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا ىèع عيقوتلا ماهمب مايقلل
 عقي يذلا ةيندملا ةلاحلل يuرفلا بتكملا فرط نم ةملسملا
 . ىßوألا ةيرادإلا ةقحلملاب هرقم

 : ةيناثلا ةداملا
  .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي

  2018 /4 / 02 : ي` تنادوراتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر  ءاضمالا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خيراتب 2018 /25مقر تنادوراتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 دهاوشلا عيقوت ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 30/3/2018
 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا تالسارملاو

 
 ،تنادورات ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 نابعش 04 خيراتب1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 ةفيظولل ı}Fاسألا نوناقلا ةباثمب)27/9/1977( 1377
 .ةيمومعلا

 20 خيراتب رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 .)ھنم102 ةداملا(  تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 25 ي` رداصلا 1 .02 .239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 3 (  1423 بجر
 .ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 نابعش 2 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 قلعتملا 37.99 مقر نوناق قيبطتل )2002 ربوتكأ 9( 1423
 .ةيندملا ةلاحلاب

 :يèي ام ررق
 : ىßوألا ةداملا

 . ايب ةمعان :      ةديسلل ضوفي
  .03/09/1960 : خيراتب ةدولوملا §
 .ةيناثلا ةجردلا نم يرادإ دعاسم :           راطإلا §
 .تنادورات ةعامج :           ن/يعتلا §

 ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا ىèع عيقوتلا ماهمب مايقلل
 عقي يذلا ةيندملا ةلاحلل يuرفلا بتكملا فرط نم ةملسملا
 . ىßوألا ةيرادإلا ةقحلملاب هرقم

 : ةيناثلا ةداملا
  .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي

  2018 /4 / 02 : ي` تنادوراتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر ءاضمالا      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018 / 26مقر تنادوراتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 عيقوت ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 30/3/2018 خيراتب
 بتكم فرط نم ةملسملا  ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا

 .ةيندملا ةلاحلا
 

 ،تنادورات ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 نابعش 04 خيراتب1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 ةفيظولل ı}Fاسألا نوناقلا ةباثمب)27/9/1977( 1377
 .ةيمومعلا
 20 خيراتب رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 .)ھنم102 ةداملا(  تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 25 ي` رداصلا 1 .02 .239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 3 (  1423 بجر
 .ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 نابعش 2 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 قلعتملا 37.99 مقر نوناق قيبطتل )2002 ربوتكأ 9( 1423
 .ةيندملا ةلاحلاب

 :يèي ام ررق
 : ىßوألا ةداملا

 . ليواتلا دمحا :      ديسلل ضوفي 
 08/09/1966  : خيراتب دولوملا §
 .ةيناثلا ةجردلا نم يرادإ دعاسم :          راطإلا §
 .تنادورات ةعامج :          ن/يعتلا §

 ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا ىèع عيقوتلا ماهمب مايقلل
 عقي يذلا ةيندملا ةلاحلل يuرفلا بتكملا فرط نم ةملسملا
 . ةيناثلا ةيرادإلا ةقحلملاب هرقم
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 : ةيناثلا ةداملا
  .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي

 
  2018 /4 / 02 : ي` تنادوراتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر  ءاضمالا    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018 / 27مقر تنادوراتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 دهاوشلا عيقوت ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 30/3/2018 خيراتب
 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا تالسارملاو
 
 ،تنادورات ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 نابعش 04 خيراتب1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 ةفيظولل ı}Fاسألا نوناقلا ةباثمب)27/9/1977( 1377
 .ةيمومعلا
 20 خيراتب رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 .)ھنم102 ةداملا(  تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 25 ي` رداصلا 1 .02 .239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 3 (  1423 بجر
 .ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 نابعش 2 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 قلعتملا 37.99 مقر نوناق قيبطتل )2002 ربوتكأ 9( 1423
 .ةيندملا ةلاحلاب

 :يèي ام ررق
 : ىßوألا ةداملا

 . يفيوص ىفطصم :      ديسلل ضوفي 
 1967./12/09 : خيراتب دولوملا §
 .ةثلاثلا ةجردلا نم يرادإ دعاسم :          راطإلا §
 .تنادورات ةعامج :          ن/يعتلا §

 ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا ىèع عيقوتلا ماهمب مايقلل
 عقي يذلا ةيندملا ةلاحلل يuرفلا بتكملا فرط نم ةملسملا
 . ةيناثلا ةيرادإلا ةقحلملاب هرقم

 : ةيناثلا ةداملا
  .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي

 
  2018 /4 / 02 : ي` تنادوراتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر ءاضمالا     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خيراتب 28/2018مقر تنادوراتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 دهاوشلا عيقوت ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 30/3/2018
 .ةيندملا ةلاحلا بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا تالسارملاو
 
 ،تنادورات ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 1377 نابعش 4 خيراتب1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 .ةيمومعلا ةفيظولل ı}Fاسألا نوناقلا ةباثمب)27/9/1977(
 20 خيراتب رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 .)ھنم102 ةداملا(  تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 25 ي` رداصلا 1 .02 .239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 3 (  1423 بجر
 .ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا

 نابعش 2 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ىèع ءانبو
 قلعتملا 37.99 مقر نوناق قيبطتل )2002 ربوتكأ 9( 1423

 .ةيندملا ةلاحلاب
 :يèي ام ررق

 : ىßوألا ةداملا
 . قيفر ليلجلا دبع :       ديسلل ضوفي

 .06/08/1964  : خيراتب دولوملا §
 .ةثلاثلا ةجردلا نم يرادإ دعاسم :          راطإلا §
 .تنادورات ةعامج :          ن/يعتلا §

 ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا ىèع عيقوتلا ماهمب مايقلل
 عقي يذلا ةيندملا ةلاحلل يuرفلا بتكملا فرط نم ةملسملا
 . ةثلاثلا ةيرادإلا ةقحلملاب هرقم

 : ةيناثلا ةداملا
  .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي

 
  2018 /4 / 02 : ي` تنادوراتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر  ءاضمالا     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018 / 29مقر تنادوراتل يÆامجلا سلجملا سيئرل  رارق

 عيقوت ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 30/3/2018 خيراتب
 بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا

 .ةيندملا ةلاحلا
 
 ،تنادورات ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 1377 نابعش 4 خيراتب1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 .ةيمومعلا ةفيظولل ı}Fاسألا نوناقلا ةباثمب)27/9/1977(
 20 خيراتب رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 .)ھنم102 ةداملا(  تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 25 ي` رداصلا 1 .02 .239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 3 (  1423 بجر
 .ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 نابعش 2 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 قلعتملا 37.99 مقر نوناق قيبطتل )2002 ربوتكأ 9( 1423
 .ةيندملا ةلاحلاب

 :يèي ام ررق
 : ىßوألا ةداملا

 . Ô}Fاكيل  مالسلا دبع :      ديسلل ضوفي 
 .23/10/1973 : خيراتب دولوملا §
 .دعاسم فرصتم :          راطإلا §
 .تنادورات ةعامج :          ن/يعتلا §

 ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا ىèع عيقوتلا ماهمب مايقلل
 عقي يذلا ةيندملا ةلاحلل يuرفلا بتكملا فرط نم ةملسملا
 . ةثلاثلا ةيرادإلا ةقحلملاب هرقم

 : ةيناثلا ةداملا
  .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي

 
  2018 /4 / 02 : ي` تنادوراتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر  ءاضمالا    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2018 /30مقر تنادوراتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 عيقوت ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 30/3/2018 خيراتب
 بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا

 .ةيندملا ةلاحلا
 
 ،تنادورات ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 نابعش 04 خيراتب1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 ةفيظولل ı}Fاسألا نوناقلا ةباثمب)27/9/1977( 1377
 .ةيمومعلا
 20 خيراتب رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 .)ھنم102 ةداملا(  تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 25 ي` رداصلا 1 .02 .239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 3 (  1423 بجر
 .ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 نابعش 2 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 قلعتملا 37.99 مقر نوناق قيبطتل )2002 ربوتكأ 9( 1423
 .ةيندملا ةلاحلاب
 يèي ام ررق

 : ىßوألا ةداملا
 . شيشد  ةايح :      ةديسلل ضوفي 

 . 17/11/1968 : خيراتب ةدولوملا §
 .ةثلاثلا ةجردلا نم ررحم :           راطإلا §
 .تنادورات ةعامج :           ن/يعتلا §
 ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا ىèع عيقوتلا ماهمب مايقلل
 عقي يذلا ةيندملا ةلاحلل يuرفلا بتكملا فرط نم ةملسملا
 . ةعبارلا ةيرادإلا ةقحلملاب هرقم

 : ةيناثلا ةداملا
  .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي

  2018 /4 / 02 : ي` تنادوراتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر ءاضمالا   

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018 /31مقر تنادوراتل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 عيقوت ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي 2018 /30/3 خيراتب
 بتكم فرط نم ةملسملا ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا

 .ةيندملا ةلاحلا
 
 ،تنادورات ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 نابعش 04 خيراتب1.58.008 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب

 ةفيظولل ı}Fاسألا نوناقلا ةباثمب)27/9/1977( 1377
 .ةيمومعلا
 20 خيراتب رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 .)ھنم102 ةداملا(  تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر
 25 ي` رداصلا 1 .02 .239 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمبو
 37.99 مقر نوناقلا ذيفنتب ) 2002 ربوتكأ 3 (  1423 بجر
 .ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
 نابعش 2 ي` رداصلا 2.99.665 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 قلعتملا 37.99 مقر نوناق قيبطتل )2002 ربوتكأ 9( 1423
 .ةيندملا ةلاحلاب

 :يèي ام ررق

 : ىßوألا ةداملا
 . éFغر ديشر  :      ديسلل ضوفي 

 .21/06/1975 : خيراتب دولوملا §
 .ةثلاثلا ةجردلا نم يرادإ دعاسم :          راطإلا §
 .تنادورات ةعامج :          ن/يعتلا §

 
 ةيرادإلا تالسارملاو دهاوشلا ىèع عيقوتلا ماهمب مايقلل
 يذلا ةيندملا ةلاحلل يuرفلا بتكملا فرط نم ةملسملا
 .ةعبارلا ةيرادإلا ةقحلملاب هرقم عقي

 : ةيناثلا ةداملا
  .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذj÷ لمعلا يرسي

  2018 /4 / 02 : ي` تنادوراتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر  ءاضمالا
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 نون داو – ميملك ةهجب ةدجاوتملا ةيباâSلا تاعامجلا سلاجمب ةقلعتملا ةصاخلا صوصنلا
 

 تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلا و تاررقملا
 اKLاسؤرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تايابجلا و ةيباâSلا تاعامجلا ةيلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةقحتسملا تابجاولا و موسرلا  راعسا و بسن ديدحت

 تاعامجلا ةدئافل
 

 ممتم و لدعم 2016 تشغ  31 خيراتب 05 ددع يـــئابج رارـق
 وينوي  16 خيراتب رداصلا 2010  /04 مقر يئابجلا رارقلل

  قوقحلا و موسرلا و بئارضلا غلبم ددحي يذلا 2010
 ةـكيبشلا ةـعامج ةينا°Rم ةدــئافل ةقحتسملا تابجاولا

 
  ةكيبشلل يuامجلا سلجملا سيئر
  : تايضتقم ىèع ءانب
 07ناضمر 20 : ي` رداصلا 1.15.85 :مقر فيرشلا >/هظلا

 -  14:مقر Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب 2015 ) زويلوي 1436  (
 ؛تاعامجلاب قلعتملا 113

 يذ 19 : خيراتب رداصلا01.07.195 :مقر فيرشلا >/هظلاو
-06: مقر  نوناقلا ذيفنتب ،)Ü< 2007نون 30( 1428 ةدعقلا

  ؛ ةيلحملا تاعامجلا تايابجب قلعتملا47
 07 : خيراتب رداصلا 01.07.209 :مقر فيرشلا >/هظلاو
 ماكحأ نسب  39-07:مقر نوناقلا ذيفنتب Ü< 2007نجد
 تامهاسملا و قوقحلا و موسرلا ضعبب قلعتي اميف ةيلاقتنإ
 ؛ ةيلحملا تاعامجلا ةدئافل ةقحتسملا ىواتألا  و
 1431 مرحم 17  ي` رداصلا 02.09.441 :مقر موسرملاو
 ةيمومعلا ةبساحملل ماظن نسب  2010 رياني 03 ل قفاوملا
 ؛ اijاعومجم و ةيلحملا تاعامجلل
 ةيداعلا ھترود راطإ ي` ةكيبشلل يuامجلا سلجملا تالوادمو
 .2016 يام 04  :خيراتب ، 2016 يام رهشل ةيناثلا
 :يèيامررق
 تابجاولا و قوقحلا و موسرلا و بئارضلا راعسأ و بسن

 ديدحت ىèع رصتقا وأ اÏjسن نوناقلا ددحي مل ÆFلا 
 ايندلا و ىوصقلا اهراعسأ 

 لوألا لصفلا
 زجحملا موسر

 وأ علسلا وأ تاناويحلا صخي اميف مسرلا اذه راعسأ ددحت
 :يèي امك  ءايشألا وأ عئاضبلا

 تاناويحلاو ءايشألا ةيعون
 تابرعلاو

 ةماقإلا بجاو
 موي لكل

 ىوصقلا ةدملا
 ةماقإلل

   عئاضبلا و علسلا - أ
 راطنقلا نع Ô}Fالتلل ةلباق ةعلس
 ھنم ءزج وأ

 دحاو موي مهارد 3.00

 نع Ô}Fالتلل ةلباق >/غ ةعلس
 ھنم ءزج وأ راطنقلا

 اموي 15 مهارد 2.00

 >;ملا نع مجحلا ة>/بك تاودأ
 ھنم ءزج وأ بعكملا

 اموي 15 مهارد 5.00

 >;ملا نع مجحلا ة>/غص تاودأ
 ھنم ءزج وأ بعكم

 اموي 15 مهارد 2.00

   تاناويحلا – ب
 اموي 15 مهارد 5.00 رقبلا و لامجلا
 مايا 10 مهارد 5.00 >/محلا و لاغبلا و لويخلا

 مايا 10 مهارد 3.00 زعاملا و منغلا
 مايا 05 مهارد 3.00 ططقلا و بالكلا
 مايا 05 مهارد 5.00 ة>/غصلا تاناويحلا و نجاودلا

   تابرعلا – ج
 اموي 15 مهارد 10.00  عبرأ وأ ن/تلجع تاذ تابرع
 اموي 15 مهارد 5.00  ةيودي وأ ةروصقم تاذ تابرع
 اموي 15 مهارد 4.00  ةيران تاجارد
 اموي 15 مهارد 3.00 ةيداع تاجارد

  يناثلا لصفلا
 ÆFلا تابرعلاو تاناويحلاو عئاضبلاو علسلا عيب لوصحم 
 ددحملا تقولا ي` اj÷احصأ اj÷ بلاطي مل
 ،ھبئان وأ يuامجلا ضباقلا دي ىèع éFلعلا دازملاب عابت
 متي مل ÆFلاو ،ةزوجحملا داتعلاو رضخلا و علسلا و تاناويحلا
 دعب عيبلا نمث لعجي و ،ددحملا لجألا لالخ اهعاج>;سا
 نهر ھب ثوكملاو ،زجحملا ىßإ لوخدلا بئارض صالختسا
 ،زجحلا خيرات نم موي و ةنس لجا ةليط ھبحاص ةراشا
 مارصنا دعب ةعامجلا ةينا™/م ىßإ ةضوبقملا غلابملا فاضتو
 16  ي` خرؤملا فيرشلا >/هظلل اذيفنت ھنا >/غ ، لجألا اذه
 ممتملا ، 1956 وينوي 16 ل قفاوملا ه 1335 لوألا عيبر
 .ي>Üلا لقنلاب قلعتملا عيرشتلل

 مل ÆFلا و ةزوجحملا تارايسلا éFلعلا دازملاب عابت نا نكمي ال
 مارصنا خيرات نم رهش F{|م دعب الإ اj÷احصأ اهعج>;سي
 .زجحملا ي` اهلالخ تيقب ÆFلا و ىßوألا ةينوناقلا ة>;فلا
 اهصالختساب كرامجلا ةحلصم  موقت ÆFلا قوقحلا نأ امك
 ةبسنب ضفخت جراخلاب ةلجسملا تارايسلا عيب ةبسانمب

 تارايسلا ةفاكل ةبسنلاب ضيفختلا اذه قبطي و ، % 50
 . ةيمومع ةحلصم وأ ةرادإ ةيأ فرط نم ةرداصلا

 ثلاثلا لصفلا
 تارايسلا و تاجاردلا فوقو تاطحم جوتنم 

 تاجاردلا ةسارحو فوقولا نع ىدؤملا بجاولا ددحي
 موي لك نع كلذل ةصصخم نكامأب تارايسلاو تابرعلاو
 :يßاتلاك
 : ø}Fيئرلا عراشلا تاطحم -  1

  مهرد 1,00 .........:  ةيداع ةجارد لك نع ىدؤي
  مهرد 1,50 ......... : ةيران ةجارد لك نع ىدؤي 
  مهرد 2,00.........:       ةبرع لك نع ىدؤي  
  مهرد 2,50.........:     ةرايس لك نع ىدؤي  

 : ةيمومعلا ةحاسلا تاطحم -2
  مهرد 1,00 .........:  ةيداع ةجارد لك نع ىدؤي  
  مهرد 1,50 .........:   ةيران ةجارد لك نع ىدؤي 
  مهرد 2,00   ......... :          ةبرع لك نع ىدؤي  
 مهرد 2,50.........:       ةرايس لك نع ىدؤي  

 عبارلا لصفلا
 ةماعلا تاعويبلا نم ةعامجلا ةبسن 

 ءايشألل عيبلا نع ةبت>;ملا ةيوئملا ةبسنلا لدعم ديدحت عقي
 ءايشألاو تاناويحلاو لالغلا اذكو ،ةعامجلا تاودأب ةصاخلا
 نع جتانلا لخدلا نم %10 ب زجحملا نم ةيتآلا تابرعلاو
 .عيبلا

 سماخلا لصفلا
 .يمومعلا نزولا نع جتانلا لخدلا 

 يuامجلا يمومعلا نا™/ملاب ةعزوملا داوملا رعس ددحي
 : يèي امك ة>/غصلاو ة>/بكلا عئاضبلل ةبسنلاب
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 ھتميقام اهفنصو اهعون ناك ام فيك ةعاضب لك نع ىدؤي
 .مهرد 0.20 غلبم ھنم ءزج وأ دحاولا راطنقلل :

 سداسلا لصفلا
 ةيعامجلا كالمألا تابجاو 

 نكامألاو تيناوحلاو ن/كاكدلا لالغتسا طورش ددحت
 تالحمو ةعانصلا وأ ةراجتلا ةسراممب ةصاخلا وأ ةينهملا
 ھكلمت راقع لكو اه>/غو ةيحالفلا F{∆ارألاو نكسلا
 .يuامجلا سلجملا تالوادمل اقبط ، ةعامجلا
 ةj÷اشملا تالحملاو تيناوحلاو ن/كاكدلا لاغشإ نوكيو
 ادع ام ايئاقلت ددجيو ، دحاو رهش ةدمل نكسلا تالحمو
 .ةفلاخم ةيدقاعت وأ ةينوناق تايضتقم
 ، رهش لك نم سماخلا لبق اقبسم لاغشإلا بجاو ىدؤيو
 ةنامض اوعفدي نأ ن/لغتسملا ىèعو ، ھلك رهشلا نعو
 ةدمل لاغشألا بجاو يواست ، يuامجلا ضباقلا قودنصل

 .امه>/غ وأ نكسلا وأ ناكدلل ھملست دنع كلذو ، رهش
 ي` ئدتبت ةنسل اهلاغشأ ةدم نوكتس ةيحالفلا F{∆ارألا امأ
 ةنسلا نم >Üنتش رهش متم ةياغ ىßإ دتمتو ربوتكأ حتاف
 .اهلماكب تابجاولا اj”ع ىدؤت تأدتبا ةدم لكو ، ةيلاوملا

  عباسلا لصفلا
 تالحملا هذه لالغتساب ةصاخلا تابجاولا ددحت
  :يèي امك سلجملا تالوادمل اقبط F{∆ارألاو

 ةصاخلا وأ ةينهملا نكامألاو تيناوحلاو ن/كاكدلا -1
 .ةعانصلا وأ ةراجتلاب

 ةينهملا نكامألاو تيناوحلاو ن/كاكدلا لالغتسا نع ىدؤي 
 بسح ردقي يرهش بجاو ةعانصلا وأ ةراجتلاب ةصاخلا وأ
 : يèي امك لحم لك

 ماقرأ
 تالحملا

 بجاولا عقوملا

 يرهشلا

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيبرغلا ةهجلا رجتم -1

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيبرغلا ةهجلا رجتم -2

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيبرغلا ةهجلا رجتم -3

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيبرغلا ةهجلا رجتم -4

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيبرغلا ةهجلا رجتم -5

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيبرغلا ةهجلا رجتم -6

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيبرغلا ةهجلا رجتم -7

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيبرغلا ةهجلا رجتم -8

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيبرغلا ةهجلا رجتم -9

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيبرغلا ةهجلا رجتم-10

 مهرد ø}F 500.00يئرلا عراشلا نم ةيقرشلا ةهجلا ىــــــــــهقم 11

 ميخم12
 يÚايس

 مهرد 500.0 ةمطاف مأ داو

 :¿éكسلل ةصصخملا تالحملا -2
 

 عون

 ¿éكسلا
 مقر

 نكسلا

 بجاولا عقوملا

 يرهشلا

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيقرشلا ةهجلا 1 ل™©م

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيقرشلا ةهجلا 2 ل™©م

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيقرشلا ةهجلا 3 ل™©م

 مهرد ø}F 150.00يئرلا عراشلا نم ةيقرشلا ةهجلا 4 اليف

 مهرد ø}F 150.00يئرلا عراشلا نم ةيقرشلا ةهجلا 5 اليف

 مهرد ø}F 100.00يئرلا عراشلا نم ةيقرشلا ةهجلا 6 ل™©م

 مهرد ø}F 150.00يئرلا عراشلا نم ةيقرشلا ةهجلا 7 ل™©م

 مهرد ø}F 150.00يئرلا عراشلا نم ةيقرشلا ةهجلا 8 ل™©م

 
 

 نماثلا لصفلا
 ةماعلا ةيعامجلا كالمألا لغش ىèع ضورفملا مسرلا 

 .ءانبلاب طبترت ضارغأل اتقؤم
 كالمألا لغش ىèع ضورفملا مسرلا غلبم ددحي
 تادعم عاديإب ، ءانبلا ضارغأل اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا
 لئاقس بيكرت وأ اهقوف ةجيسأ ةماقإب اj–ف داوم وأ
 كلملا لغش ھيلع بت>;ي امم كلذ >/غب وأ ، اj–لع
 عبر لك نع عبرملا >;ملل مهرد 20 ي` ماعلا يuامجلا

 .ةنس
 عساتلا لصفلا

 . ءانبلا تايلمع ىèع مسرلا 
 >;ملاب ةاطغملا ةحاسملا ساسأ ىèع مسرلا اذه بستحي
 :يßاتلا لكشلا ىèع ھتيفصت متت و ،عبرملا

 وأ ةيراقعلا تاعومجملا وأ يuامجلا نكسلا •
 وأ F—م وأ يراجت وأ يuانص ضرغل ةدعملا تاراقعلا
 .مهرد 15 :يرادإ

 .مهرد 25 : ةيدرفلا نكاسملا •
 .مهرد 30 : ميم>;لا تايلمعل ةبسنلاب •

 رشاعلا لصفلا
  تابورشملا عيب لحم ىèع مسرلا 

 نم ةيتأتملا ليخادملا نم % 4 ي` مسرلا اذه رعس ددحي
 نود ن/مزلملا فرط نم اهقيقحت مت ÆFلا تابورشملا عيب
 ةنس عبر لك نع كلذ و -TVA – م . ق . ض باستحا

 . - رهشأ 3 –
  رشع يداحلا لصفلا

 .ةيحايسلا تاسسؤملاب ةماقإلا ىèع مسرلا 
 راعسأ قفو ةليل لك نع و صخش لك نع ىدؤي
 : ةددحم
 تارمتؤملا روصق و زكارم و ةفايضلا رود -أ

 . مهرد 20 ........... ةزاتمملا قدانفلاو
 : قدانفلا -ب

 مهرد 15 .......... موجن 5 •
  مهارد 07 ........موجن 4 •
 مهارد 05 .......موجن 3 •
 مهارد 05  ةدحاو ةمجن ىßإ ن/تمجن •
 مهرد 15 ..ةصاخلا يداونلا •
  مهارد 07........لطعلا ىرق •
 تاسسؤملا و ةيلحرملا ىوأملا و ئÁالملا و ل™©لا •

  مهارد 05.ىرخألا ةيحايسلا
 رهشلا مارصنا لبق ةنس عبر لك نع مسرلا ىفصي و
 .ةنسلا عبر يèي يذلا

 رشع يناثلا لصفلا
 .علاقملا داوم جارختسا ىèع مسرلا 

 : يèي امك رعسلا ددحي
 لك نع رعسلا  ةجرختسملا داوملا فانصأ

  بعكم >;م
 ليمجتلا و ن/ي™;لل ةحلاصلا روخصلا -

 و ناميرجح و لوسغلا و تينيدانيف و
 ............>/فس و ناجرم

 ماخرلا عاونأل ةبسنلاب -
........................... 

 ةلمعتسملا روخصلا و لامرلل ةبسنلاب -
 و طلتخم بارت -صبج -رجح ( ءانبلل
 سلكلا ( ةعانصلا ضارغأل ةلمعتسملا

  )نالوزابلا -لاصلصلا –

 
 مهرد 25.00
 مهرد 15.00

 
  مهارد 06.00
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 ةيعامجلا فاعسإلا ةرايس ةطساوب لقنلا رئاوص عاج>;سا

  رشع ثلاثلا لصفلا
 فاعسإلا ةرايس تالقنت نع ةضوبقملا تابجاولا ددحت
 : يßاتلا لكشلا ىèع ىÚرجلاو ¿{∆رملا لقنل ةيعامجلا
 : ضيرم لك نع يuامجلا رادملا لخاد
›jمهرد 50.00.............................................. : ارا 
 مهرد 80.00................................................ : اليل

 : ضيرم لك نع يuامجلا رادملا جراخ
›jمهرد 01.00...................... ابايإو ابهذ ملك لك نع ارا 
 01.00.......... ابايإو ابهذ ملك لك نع لطعلا مايأو اليل
 مهرد
 بلط نع ىدؤي تباث بجاو تابجاولا هذه ىßإ فاضيو
 مهرد 50.00 : ــب ردقي فاعسإلا ةرايس جورخ

 ن/ملسملا تاومأ لقن موسر
  رشع عبارلا لصفلا

 بجوتسي كلذل ةدعملا ةرايسلا ن;م ىèع تاومألا لقن نإ
 :يßاتلا موسرلا ءادأ
 : ةعامجلا ةرئاد لخاد

 100.00  ل™©ملا ىßإ ىفشتسملا نم ةثجلا لقن •
 مهرد
 مهرد 120.00 ة>Üقملا ىßإ ىفشتسملا نم ةثجلا لقن •
 مهرد 120.00.. . ة>Üقملا ىßإ ل™©ملا نم ةثجلا لقن •
 : ةعامجلا ةرئاد جراخ
 1.00  ملك لك نع يuامجلا رادملا جراخ ةثجلا لقن •

 مهرد
 مهرد 30.00.ن/قفارملا صاخشألا لقن •
 ضباقلا قودنص ىßإ ، افلس اj–لإ راشملا موسرلا يدؤت
 .ةافولاب حيرصتلاب ةقفرم ،اقبسم يuامجلا

  رشع سماخلا لصفلا
 .رارقلا اذهل ةفلاخملا تايضتقملا عيمج ى˙لت

  رشع سداسلا لصفلا
 نزاخلا نم لك ىßإ رارقلا اذه تايوتحم ذيفنتب دهعي
 ةيرادإلاو ةينقتلا حلاصملاو ليخادملا ليكو و Fميلقإلا
 .ھصاصتخا ةرئاد ي` لك كلذو ، ةيعامجلا

 ةكيبشلا يuامجلا سلجملا سيئر
 ناطناط ميلقا لماع : ديسلا ة>/شأت

 2016 تشع 31 : ي` ناطناط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاعامجلا  RSيستو ميظنت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اZLاصاصتخا ديدحتو ةعامجلا ةرادإ ميظنت
 

 08/2016 مقر ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئرل رارق
 ةكيبشلا ةعامج ةرادإ ميظنتب  ß±“اقلا

 
 ،ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئر
 قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا نوناقلا ىèع ءانب 
 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا هذيفنتب رداصلا تاعامجلاب
 ؛)2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر20 خيراتب
 مرحم 17 ي` رداص 2.09.441 مقر موسرملا ىèع ءانبو 

 ةيمومعلا ةبساحملا ماظن نسب )2010 رياني 03( 1431
 ؛اijاعومجمو ةيلحملا تاعامجلل
 خيراتب 43 ددع ةيلخادلا ريزو ديسلا روشنم ىèع ءانبو 

 ؛ةيبا>;لا تاعامجلا تارادا ميظنت لوح 2016 زويلوي 28

 رهشل ةيداعلا ةرودلا لالخ سلجملا تالوادم ىèع ءانبو 
 .2016 ربوتكا 14 ةعمجلا ھموي ةدقعنملا 2016 ربوتكأ
 :يـلـي اـم ررق

 ىßوألا ةداملا
 : يèي امك ةكيبشلا ةعامج ةرادإ ةلكيه ددحت 
 ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئر -

 تاقالعلاو لصاوتلا بتكم §
 ةصاخلا ةباتكلا §

  : حلاصملا ةيريدم -
 ةحصلا ظفح بتكم §
 طبضلا بتكم §
 يèخادلا قيقدتلا §

 تاكلتمملاو لاغشألا و ةئيبلاو >/معتلا ةحلصم -
 تايلآلاو تاكلتمملا  §
  ةئيبلا نوؤشو لاجملا >/بدتو طيطختلا §
  ةنايصلاو لاغشألا §
 تاقفصلاو تاساردلا §

 ةيداصتقإلا و ةيلاملا نوؤشلا ةحلصم -
  ةيلاملا دراوملا §
  ةبساحملاو ةينا™/ملا §
  ةيداصتقإلا نوؤشلا §
  ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجإلا نوؤشلا §

 ةينوناقلاو ةيرادإلا نوؤشلا ةحلصم -
  ةيرشبلا دراوملا §
  قئاثولا ىèع ةقداصملاو ةيندملا ةلاحلا §
  سلجملا نوؤش §
 قيثوتلاو فيشرألا §

 ةيناثلا ةداملا
 ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلا ي` رارقلا اذه رشني
 .ھيلع >/شأتلا دعب

 2016 ربوتكأ 27 ي` ةكيبشلاب ررحو
 ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئر : ءاضمإ

 Ü< 2016نون 16خيراتب ناطناط ميلقإ لماع ديسلا ة>/شأت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضيوفتلا تارارق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ءاضمإلا و ماهملا يq ضيوفتلا
 

 يq رداص  08 مقر ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئرل رارق
 ß±∞قي  )S  2015^نجد 31( 1437  لوألا عيبر 20

 ماهملا يq ضيوفتب
 
 ،ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئر
 20 ي`  رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 102 داوملا ةصاخو , تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 , ھنم 277و
 نابعش 22 ي` رداصلا 2094.607 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 1615 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24( 1415
 , ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا
 :يـــــلــي اـم ررــق

 ىßوألا ةداملا
 سيئرلل يناثلا بئانلا ھتفصب نيوزلا دمحأ ديسلل ضوفي
 قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم
 ةقباطمو ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا بتكمب اهلوصأل
  .ةكيبشلا ةعامجل عباتلا اهلوصأل قئاثولا خسن
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 ةيناثلا ةداملا
 .ھعيقوت نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي

 ةثلاثلا ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 Ü< 2015نجد 31 ي` ةكيبشلاب ررحو
 ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يq رداص 05 مقر ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئرل رارق
 ماهملا يq ضيوفتب )2018 رياS^ف15( 1439 ىªوألا ىدامج

 
 ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئر 
 20 ي`  رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 102 داوملا ةصاخو , تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 , ھنم 277و
 نابعش 22 ي` رداصلا 2094.607 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 1615 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24( 1415
 , ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا
 :يـــــلــي اـم ررــق

 ىßوألا ةداملا
 ةحلصم سيئر اj€فصب طيطجب نانح ةديسلل ضوفي
 ةحص ىèع داهشإلا ماهم ةيداصتقالا و ةيلاملا نوؤشلا
 داهشإلا بتكمب اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا
 عباتلا اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا ةحص ىèع
  ةكيبشلا ةعامجل

 ةيناثلا ةداملا
 .ھعيقوت نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي

 ةثلاثلا ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 .2018 ريا>Üف15 ي` ةكيبشلاب ررحو
 ةكيبشلا ةعامج سلجم سيئر : ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رداصلا 960 مقر ةيطولا ةعامج سلجم سيئر رارق

 1432 ةجحلا وذ 25 ل قفاوملا 2015 ربوتكأ 09 خيراتب
 RSمعتلا قئاثو ىcع ءاضمإلا يq ضيوفتب

 
 ةيطولا ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر
 104  داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ،ھنم 277و
 :يèي ام ررق

 ىßوألا  ةداملا
 سيئرل لوألا بئانلا  ھينلا  خيشلا ابأ ديسلل ضوفي
 قئاثولا ىèع عيقوتلل هءاضمإ ةيطولا يuامجلا سلجملا
 :ب قلعتملا و >/معتلا عاطقب ةقلعتملا
 حالصإلا صخر و ءانبلا صخر
 ةقباطملا دهاوش و نكسلا صخر
 ءانبلا ضارغأل يمومعلا كلملا لالغتسا صخر
 .ءابرهكلا و ءاملا ةكبشب طبرلا صخر
 ي¡صلا فرصلا ةكبشب طبرلا صخر
  .لودعلل ةهجوملا ةنياعملا رضاحم

 ةيناثلا  ةداملا
 دهعيو ،ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
  .ةصتخملا حلاصملل هذيفنتب

 ةثلاثلا  ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 2015 ربوتكا 09 ي` ةيطولاب ررحو
 ةيطولا يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رداص 01/2015 مقر نوزملت ةعامج سلجم سيئر رارق
qضيوفتب )26/10/2015(  1436 مرحم 12 ي qماهملا ي 
 
 نوزملت ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر
  102  داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ؛ھنم 277 و 103و
 نابعش 22 ي` رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 1915 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24 ( 1415
  .ءاضمإلا  ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 سيئرلل لوألا بئانلا ھتفصب نخلا دمحم ديسلل ضوفي
 قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم
 نوزملت ةعامجب اهلوصأل

 يناثلا لصفلا
 دهعي و .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 .ھصاصتخا ةرئاد ي` لك ةعامجلا حلاصم لكل هذيفنتب

 ثلاثلا لصفلا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 26/10/2015 :ي` نوزملتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رداص2015/08 مقر نوزملت ةعامج سلجم سيئر رارق
qضيوفتب )26/10/2015( 1436 مرحم 12 ي qماهملا ي 
 
 نوزملت ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر
 104  داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ،ھنم 277و
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 ي` هءاضمإ ،ريدملا  ھتفصب ،يثرحلا ميهاربا ديسلل ضوفي
   .يرادإلا >/بدتلا  لاجم

 يناثلا لصفلا
  .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي

 ثلاثلا لصفلا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 26/10/2015 ي` نوزملتب ررح
 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رداص 2015/11 مقر نوزملت ةعامج سلجم سيئر رارق
qضيوفتب )26/10/2015(  1436 مرحم 12 ي qماهملا ي 

 
 نوزملت ةعامج سلجم سيئر 
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر
  102  داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ،ھنم 277 و 103و
 نابعش 22 ي` رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 1915 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24 ( 1415
     .ءاضمإلا  ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا
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 :يèي ام ررق
 لوألا لصفلا

 مسرم فظوم ھتفصب ميحروب دمحا ديسلل ضوفي
 ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ةعامجلاب
 نوزملت ةعامجب اهلوصأل قئاثولا خسن

 يناثلا لصفلا
 دهعي و .ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 .ھصاصتخا ةرئاد ي` لك ةعامجلا حلاصم لكل هذيفنتب

 ثلاثلا لصفلا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 26/10/2015 :ي` نوزملتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رداص 132015/ مقر نوزملت ةعامج سلجم سيئر رارق
qضيوفتب )26/10/2015(  1436 مرحم 12 ي qماهملا ي 
 
 نوزملت ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر
  102  داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ؛ھنم 277 و 103و
 نابعش 22 ي` رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 1915 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24 ( 1415
     .ءاضمإلا  ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا
 يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 ةحص ىèع داهشإلا ماهم  ،حارموب  هللا دبع ديسلل ضوفي
 نوزملت ةعامجب اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا

 يناثلا لصفلا
 دهعي و .ھعيقوت خيرات نم اءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 .ھصاصتخا ةرئاد ي` لك ةعامجلا حلاصم لكل هذيفنتب

 ثلاثلا لصفلا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 26/10/2015 :ي` نوزملتب ررحو
 يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يq رداص 01 مقر ليلخ نبا ةعامج سلجم سيئرل رارق

  ماهملا يq ضيوفتب 2015 ربوتكأ 06
 
 ،ليلخ نب ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر
 102 داوملا ةصاخو،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ؛ھنم 277 و 103و
 نابعش 22 ي` رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 1915 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24 ( 1415
  ،ءاضمإلا  ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 سيطيرفل ليلخلا : ديسلل ضوفي
  سلجملا سيئرل لوألا بئانلا :  ھتفصب
 قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم
 . ليلخ نب ةعامجل عباتلا  بتكملاب اهلوصأل

 يناثلا لصفلا
 دهعيو ،ھعيقوت خيرات نم اءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 .ھصاصتخا ةرئاد ي` لك ،ةعامجلا حلاصم لكل هذيفنتب

 ثلاثلا لصفلا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

  .2015 ربوتكأ 06 ي` ليلخ نباب ررحو
 .ليلخ نبال يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يq رداص 02 مقر ليلخ نبا ةعامج سلجم سيئرل رارق
 . ماهملا يq ضيوفتب 2015 ربوتكأ 06

 
 ،ليلخ نب ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداص 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 7( 1436 ناضمر
 102 داوملا ةصاخو،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 . ھنم 277 و 103و
 نابعش 22 ي` رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا ¿{|تقمبو

 1915 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24 ( 1415
  ،ءاضمإلا  ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا
 :يèي ام ررق

 لوألا لصفلا
 . يدوبلا رهاطلا : ديسلل ضوفي
 . سلجملا سيئرل يناثلا بئانلا :  ھتفصب
 قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم
 . ليلخ نب ةعامجل عباتلا  بتكملاب اهلوصأل

 يناثلا لصفلا
 دهعيو ،ھعيقوت خيرات نم اءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 . ھصاصتخا ةرئاد ي` لك، ةعامجلا حلاصم لكل هذيفنتب

 ثلاثلا لصفلا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

   .2015 ربوتكأ 06 ي` ليلخ نباب ررحو
 . ليلخ نبال يuامجلا سلجملا سيئر :ءاضمإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةيندملا ةلاحلا يq ضيوفتلا

 
 قلعتملا 39 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق

 ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم ضيوفتب
 
 ةعامجل ةيندملا ةلاحلا طباضو ،ةعامجلا سلجم سيئر
 ديسمل
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 ىßوألا ةرقفلا اصوصخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 102 ةداملا نم
 3( 1423 بجر 25 خيراتب رداصلا 37-99 مقر نوناقلاو
 ةرقفلا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا )2002 ربوتكأ
 .ھنم ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا
 2 خيراتب رداصلا 2-99-665 مقر يقيبطتلا موسرملاو
 نوناقلا قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكأ 9( 1423 نابعش
 )2002 ربوتكأ 3( 1423 بجر 25 ي` خرؤملا 37-99 مقر
    .ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو
 :يـلــي اـم ررـق

 لوألا لصفلا
 .يوارحصلا ةفيلخل :       ديسلا ن/عي
 م 1941 :  خيراتب دولوملا
 .  ديسمل ةعامج سلجم سيئرل لوألا بئانلا

 ةيندملا ةلاحلا بتكمب ضيوفتلاب ةيندملا ةلاحلل اطباض
 يماقم  ةمهملا هذj÷ موقيل ،ديسمل ةعامجل يèصألا
 .ي“م ةكراشملاو
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 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم اءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

 30/09/2015 : ي` ديسمل ب ررحو
 ةيندملا ةلاحلا طباض :ءاضمإ
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قلعتملا 41 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق

 ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم ضيوفتب
 
 ةعامجل ةيندملا ةلاحلا طباضو ،ةعامجلا سلجم سيئر
 ،ديسمل
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 ىßوألا ةرقفلا اصوصخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 102 ةداملا نم
 3( 1423 بجر 25 خيراتب رداصلا 37-99 مقر نوناقلاو
 ةرقفلا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا )2002 ربوتكأ
 .ھنم ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا
 2 خيراتب رداصلا 2-99-665 مقر يقيبطتلا موسرملاو
 نوناقلا قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكأ 9( 1423 نابعش
 )2002 ربوتكأ 3( 1423 بجر 25 ي` خرؤملا 37-99 مقر
           .ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو
 :يـلــي اـم ررـق

 لوألا لصفلا
 .بوجحملا حوكرس  :ديسلا ن/عي
      م 1962 :  خيراتب دولوملا
 .  ديسمل ةعامج سلجم سيئرل يناثلا بئانلا

 ةيندملا ةلاحلا بتكمب ضيوفتلاب ةيندملا ةلاحلل اطباض
 يماقم  ةمهملا هذj÷ موقيل ،ديسمل ةعامجل يèصألا
 .ي“م ةكراشملاو

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

 
 30/09/2015 : ي` ديسمل ب ررح

 ةيندملا ةلاحلا طباض :ءاضمإ
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خيراتب 43 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق

 ةلاحلا طباض ماهم ضيوفتب قلعتي 30/09/2015
 ةيندملا

 
 ةعامجل ةيندملا ةلاحلا طباضو ،ةعامجلا سلجم سيئر
 ،ديسمل
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 ىßوألا ةرقفلا اصوصخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 102 ةداملا نم
 3 ( 1423 بجر 25 خيراتب رداصلا 37-99 مقر نوناقلاو
 ةرقفلا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا )2002 ربوتكأ
 .ھنم ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا
 2 خيراتب رداصلا 2-99-665 مقر يقيبطتلا موسرملاو
 نوناقلا قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكأ 9( 1423 نابعش
 )2002 ربوتكأ3( 1423 بجر 25 ي` خرؤملا 37-99 مقر
           .ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو

 :يـلــي اـم ررـق
 لوألا لصفلا

 .ن/علم يèع :       ديسلا ن/عي
  1971 ريا>Üف 24  :  خيراتب دولوملا
 .  ديسمل ةعامج سلجم سيئرل ثلاثلا بئانلا

 ةيندملا ةلاحلا بتكمب ضيوفتلاب ةيندملا ةلاحلل اطباض
 يماقم  ةمهملا هذj÷ موقيل ،ديسمل ةعامجل يèصألا
 .ي“م ةكراشملاو

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم اءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

 30/09/2015 : ي` ديسمل ب ررحو
 ةيندملا ةلاحلا طباض :ءاضمإ
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قلعتملا 45  مقر ديسمل  ةعامج سلجم سيئرل رارق

 ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم ضيوفتب
 
 ةعامجل ةيندملا ةلاحلا طباضو ،ةعامجلا سلجم سيئر
 ،ديسمل
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 ىßوألا ةرقفلا اصوصخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 102 ةداملا نم
 3 ( 1423 بجر 25 خيراتب رداصلا 37-99 مقر نوناقلاو
 ةرقفلا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا )2002 ربوتكأ
 .ھنم ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا
 2 خيراتب رداصلا 2-99-665 مقر يقيبطتلا موسرملاو
 نوناقلا قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكأ 9( 1423 نابعش
 )2002 ربوتكأ3( 1423 بجر 25 ي` خرؤملا 37-99 مقر
           .ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو
 :يـلــي اـم ررـق

 لوألا لصفلا
 .ايامح ايوب ةكلاسلا :       ةديسلا ن/عت
  1976 ريا>Üف 04   :  خيراتب دولوملا
 .  ديسمل ةعامج سلجم سيئرل عبارلا بئانلا

 ةيندملا ةلاحلا بتكمب ضيوفتلاب ةيندملا ةلاحلل اطباض
 يماقم  ةمهملا هذj÷ موقيل ،ديسمل ةعامجل يèصألا
 .ي“م ةكراشملاو

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

 
 30/09/2015 : ي` ديسمل ب ررحو

 ةيندملا ةلاحلا طباض :ءاضمإ
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قلعتملا  47  مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق

 ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم ضيوفتب
 
 ةعامجل ةيندملا ةلاحلا طباضو ،ةعامجلا سلجم سيئر
  ،ديسمل
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 ىßوألا ةرقفلا اصوصخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 102 ةداملا نم
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 3( 1423 بجر 25 خيراتب رداصلا 37-99 مقر نوناقلاو
 ةرقفلا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا )2002 ربوتكأ
 .ھنم ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا
 2 خيراتب رداصلا 2-99-665 مقر يقيبطتلا موسرملاو
 نوناقلا قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكأ 9( 1423 نابعش
 )2002 ربوتكأ3( 1423 بجر 25 ي` خرؤملا 37-99 مقر
  .ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو
 :يـلــي اـم ررـق

 لوألا لصفلا
 .بوجحملا يرفعج  :       ديسلا ن/عي
  .1966 ربوتكأ 02  :  خيراتب دولوملا
 .ىßوألا ةجردلا نم فرصتم :   ةيرادإلا ھتبتر
 .ةعامجلا هذه حلاصمب لماعلا و مسرملا

 ةيندملا ةلاحلا بتكمب ضيوفتلاب ةيندملا ةلاحلل اطباض
 يماقم  ةمهملا هذj÷ موقيل ،ديسمل ةعامجل يèصألا
 .ي“م ةكراشملاو

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

 
 30/09/2015 : ي` ديسمل ب ررحو

 ةيندملا ةلاحلا طباض :ءاضمإ
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضيوفتب قلعتملا 49  مقر ديسمل ةعامج سيئرل رارق

 ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم
 
 ةعامجل ةيندملا ةلاحلا طباضو ،ةعامجلا سلجم سيئر
 ،ديسمل
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 ىßوألا ةرقفلا اصوصخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 102 ةداملا نم
 3 ( 1423 بجر 25 خيراتب رداصلا 37-99 مقر نوناقلاو
 ةرقفلا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا )2002 ربوتكأ
 .ھنم ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا
 2 خيراتب رداصلا 2-99-665 مقر يقيبطتلا موسرملاو
 نوناقلا قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكأ 9( 1423 نابعش
 )2002 ربوتكأ3( 1423 بجر 25 ي` خرؤملا 37-99 مقر
 .ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو
 :يـلــي اـم ررـق

 لوألا لصفلا
 ةدومحأ نامحرلا دبع  :ديسلا ن/عي
 م 1962   :  خيراتب دولوملا
 3 ةجرد يرادإ دعاسم  :   ةيرادإلا ھتبتر
 .ةعامجلا هذه حلاصمب لماعلا و مسرملا

 ةيندملا ةلاحلا بتكمب ضيوفتلاب ةيندملا ةلاحلل اطباض
 يماقم  ةمهملا هذj÷ موقيل ،ديسمل ةعامجل يèصألا
 .ي“م ةكراشملاو

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم اءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

 30/09/2015 : ي` ديسمل ب ررحو
 ةيندملا ةلاحلا طباض :ءاضمإ
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قلعتملا 51  مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق
 ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم ضيوفتب

 
 ةعامجل ةيندملا ةلاحلا طباضو ،ةعامجلا سلجم سيئر
 ،ديسمل
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 ىßوألا ةرقفلا اصوصخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 102 ةداملا نم
 3( 1423 بجر 25 خيراتب رداصلا 37-99 مقر نوناقلاو
 ةرقفلا ةصاخو ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا )2002 ربوتكأ
 .ھنم ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا
 2 خيراتب رداصلا 2-99-665 مقر يقيبطتلا موسرملاو
 نوناقلا قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكأ 9( 1423 نابعش
 )2002 ربوتكأ3( 1423 بجر 25 ي` خرؤملا 37-99 مقر
 .ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو
 :يـلــي اـم ررـق

 لوألا لصفلا
 .ايامح ايوب دمحم :       ديسلا ن/عي
  Ü< 1969نجد 31  :  خيراتب دولوملا
 .  3 ةجرد éFقت دعاسم  :   ةيرادإلا ھتبتر
 .ةعامجلا هذه حلاصمب لماعلا و مسرملا

 ةيندملا ةلاحلا بتكمب ضيوفتلاب ةيندملا ةلاحلل اطباض
 يماقم  ةمهملا هذj÷ موقيل ،ديسمل ةعامجل يèصألا
 .ي“م ةكراشملاو

 يناثلا لصفلا
 عيقوتلا خيرات نم اءادتبا رارقلا اذه لوعفم نايرس أدبي
 .ھيلع

 30/09/2015 : ي` ديسمل ب ررحو
 ةيندملا ةلاحلا طباض :ءاضمإ
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نبال ةيورقلا ةعامجلل يورقلا سلجملا سيئرل رارق
 ضيوفتب قلعتي 2015 ربوتكأ 06 خيراتب 03  مقر ليلخ

 ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم
 
 ،ليلخ نبال ةيورقلا ةعامجلل يورقلا سلجملا سيئر
 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب
 ،تاعامجلاب قلعتملا ) 2015 زويلوي 7 (  1436 ناضمر
 .ھنم 102 ةداملا نم ىßوألا ةرقفلا اصوصخو
 25 1423 بجر 25 خيراتب رداصلا 37.99 مقر نوناقلاو
 ةيندملا  ةلاحلاب قلعتملا ) 2002 ربوتكأ 3 ( 1423 بجر
 . ھنم ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ةصاخو
 نابعش 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر يقيبطتلا موسرملاو

 مقر نوناقلا قيبطتب قلعتملا ) 2002 ربوتكأ 9 (  1423
 ) 2002 ربوتكأ 3 (  1423 بجر 25 ي` خرؤملا 37.99

 ھنم ىßوألا ةداملا ةصاخو
 : يèي ام ررق

 
 لوألا لصفلا

 .  سيطيرفل ليلخلا : ديسلل ضوفي
 .  1948   : خيراتب دولوملا
 .ليلخ نبال يuامجلا سلجملا سيئرل لوألا بئانلا : ھتفصب

 ةيندملا ةلاحلا بتكمب ضيوفتلاب ةيندملا ةلاحلل اطباض
 هذj÷ موقيل ليلخ نبا ةعامج رقمب هرقم عقي يذلا يèصألا
 . ي“م ةكراشملابو يماقم،ةمهملا
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 الفصل الثاني
 ار من تاريخ التوقيع عليه .يبدأ سريان مفعول هذا القر 

  2015أكتوبر  06وحرر بابن خليل في :
 إمضاء : ضابط الحالة املدنية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس القروي للجماعة القروية البن 

يتعلق بتفويض   2015أكتوبر  06بتاريخ  04خليل رقم  
 ام ضابط الحالة املدنية .مه

 
رئيس املجلس القروي ،ضابط الحالة املدنية للجماعة 

 القروية البن خليل، 
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق بالجماعات ،  ) 2015يوليوز  7 (  1436رمضان 
 منه .  102خاصة املادة 

 25 1423رجب  25الصادر بتاريخ  37.99والقانون رقم 
املتعلق بالحالة املدنية ،  ) 2002أكتوبر  3 ( 1423رجب 

 وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه 
شعبان  02الصادر في  2.99.665و املرسوم التطبيقي رقم 

املتعلق بتطبيق القانون رقم  ) 2002أكتوبر  9 (  1423
 ) 2002أكتوبر  3 (  1423رجب  25املؤرخ في  37.99
 املادة األولى منه  وخاصة

 يقرر ما يلي :
 الفصل األول 

 يعين السيد : الطاهر البودي .
 . 1960املولود بتاريخ : 

 النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي البن خليل .
ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية 

 األصلي الذي يقع مقره بمقر جماعة ابن خليل .
 ة،مقامي وباملشاركة معي .ليقوم بهذه املهم

 الفصل الثاني
 يبدأ سريان مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه .

 2015أكتوبر  06وحرر بابن خليل بتاريخ 
 إمضاء : ضابط الحالة املدنية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القروية البن  قرار لرئيس املجلس القروي للجماعة

يتعلق بتفويض  2015أكتوبر  06بتاريخ  05خليل رقم  
 مهام ضابط الحالة املدنية 

 
رئيس املجلس القروي ،ضابط الحالة املدنية للجماعة 

 القروية  البن خليل،
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق بالجماعات ،  ) 2015يوليوز  7 (  1436رمضان 
 منه   102ة املادة خاص

 25 1423رجب  25الصادر بتاريخ  37.99والقانون رقم 
املتعلق بالحالة املدنية،  ) 2002أكتوبر  3 ( 1423رجب 

 وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه .
شعبان  02الصادر في  2.99.665واملرسوم التطبيقي رقم 

انون رقم املتعلق بتطبيق الق ) 2002أكتوبر  9 (  1423
 ) 2002أكتوبر  3 (  1423رجب  25املؤرخ في  37.99

 وخاصة املادة األولى منه .
 قرر ما يلي :

 الفصل األول 
 يعين السيد : اسالم اكماش .

 . 1967املولود بتاريخ : 
 رتبته اإلدارية : متصرف من الدرجة الثالثة  .

 املرسم والعامل بمصالح هذه الجماعة .

ية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية ضابطا للحالة املدن
 األصلي الذي يقع مقره بمقر جماعة ابن خليل .

 ليقوم بهذه املهمة،مقامي وباملشاركة معي .
 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه .
 2015أكتوبر  06وحرر بابن خليل بتاريخ 

 إمضاء : ضابط الحالة املدنية .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها
 

مكرر   960رقم: جماعة الوطيةرئيس مجلس لقرار 
دو الحجة  25املوافق ل  2015أكتوبر  09الصادر بتاريخ 

بتفويض في اإلمضاء في مهام اإلشهاد على صحة   1432
 ء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولهااإلمضا

 
 رئيس مجلس جماعة الوطية

من  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليو  7) 1436رمضان 

  102و خاصة املواد   املتعلق بالجماعات، 113.14رقم 
 منه، 277و

عبان ش 22الصادر في  2.94.607بمقتض ى املرسوم رقم 
 1915يوليو  25( بتغيير ظهير 1995يناير  24)  1415

 املتعلق باإلشهاد على صحة  اإلمضاء، 
 قرر ما يلي:

 املادة  األولى
للسيد ابا الشيخ النيه  النائب األول لرئيس  يفوض

املجلس مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ 
 الوثائق ألصولها باملكتب األصلي لجماعة الوطية.

 املادة  الثانية
يسري تنفيذ هذا القرار ابتداءا من تاريخ توقيعه. ويعهد 

 بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه.
 املادة  الثالثة

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
 

 2015أكتوبر  09 حرر بالوطية في
 رئيس املجلس الجماعي الوطية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادر  963رقم:  جماعة الوطيةقرار رئيس مجلس 

 1432دو الحجة  25املوافق ل   2015 أكتوبر 09بتاريخ 
بتفويض في اإلمضاء في مهام اإلشهاد على صحة 

 اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
 

 رئيس مجلس جماعة الوطية
من  20صادر في  1.15.85اء على الظهير الشريف رقم بن

( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليو  7) 1436رمضان 
  104و خاصة املواد   املتعلق بالجماعات، 113.14رقم 

 منه، 277و
شعبان  22الصادر في  2.94.607بمقتض ى املرسوم رقم 

 1915يوليو  25( بتغيير ظهير 1995يناير  24)  1415
 علق باإلشهاد على صحة  اإلمضاء، املت

 :قرر ما يلي
 املادة  األولى

للسيد السالك جليخ  النائب الثاني لرئيس  يفوض
املجلس مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ 

 الوثائق ألصولها باملكتب األصلي لجماعة الوطية.
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 املادة  الثانية
عه. ويعهد يسري تنفيذ هذا القرار ابتداءا من تاريخ توقي

 بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه
 املادة  الثالثة

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
 2015 اكتوبر 09حرر بالوطية في

 رئيس املجلس الجماعي الوطية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادر  964رقم  جماعة الوطيةيس مجلس قرار رئ
 1432و الحجة ذ 25املوافق ل   2015 أكتوبر 09بتاريخ 

بتفويض في اإلمضاء في مهام اإلشهاد على صحة 
 اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها

 
 رئيس مجلس جماعة الوطية

من  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015و يولي 7) 1436رمضان 

  104و خاصة املواد   املتعلق بالجماعات، 113.14رقم 
 منه، 277و

شعبان  22الصادر في  2.94.607بمقتض ى املرسوم رقم 
 1915يوليو  25( بتغيير ظهير 1995يناير  24)  1415

 املتعلق باإلشهاد على صحة  اإلمضاء، 
 قرر ما يلي:

 املادة  األولى
لسيد خطاري الشيعة  النائب الثالث لرئيس ل يفوض

املجلس مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ 
 الوثائق ألصولها باملكتب األصلي لجماعة الوطية.

 املادة  الثانية
يسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد 

 بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه.
 الثالثة  املادة

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
 

 2015 اكتوبر 09حرر بالوطية في
 رئيس املجلس الجماعي الوطية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادر  967رقم  جماعة الوطيةقرار لرئيس مجلس  

  1432دو الحجة  25وافق ل امل 2015 أكتوبر 09بتاريخ 
بتفويض في اإلمضاء في مهام اإلشهاد على صحة 

 اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
 

 رئيس مجلس جماعة الوطية،
من  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليو  7) 1436رمضان 
  104و خاصة املواد   ،املتعلق بالجماعات 113.14رقم 

 منه، 277و
شعبان  22الصادر في  2.94.607بمقتض ى املرسوم رقم 

 1915يوليو  25( بتغيير ظهير 1995يناير  24)  1415
 املتعلق باإلشهاد على صحة  اإلمضاء، 

 قرر ما يلي:
 املادة  األولى

للسيد علوات الكرن، النائب الرابع لرئيس  يفوض
ى صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ املجلس مهام اإلشهاد عل

 الوثائق ألصولها باملكتب األصلي لجماعة الوطية.
 املادة  الثانية

يسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، و يعهد 
 بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه.

 املادة  الثالثة
 .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 2015اكتوبر  09حرر بالوطية في 
 رئيس املجلس الجماعي الوطية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادر  969رقم  جماعة الوطيةرئيس مجلس لقرار 
 1432دو الحجة  25املوافق ل   2015 أكتوبر 09بتاريخ 

لى صحة بتفويض في اإلمضاء في مهام اإلشهاد ع
 اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها 

 
 رئيس مجلس جماعة الوطية،

من  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليو  7) 1436رمضان 

  104و خاصة املواد   املتعلق بالجماعات، 113.14رقم 
 منه، 277و
شعبان  22الصادر في  2.94.607بمقتض ى املرسوم رقم و 

 1915يوليو  25( بتغيير ظهير 1995يناير  24)  1415
 املتعلق باإلشهاد على صحة  اإلمضاء، 

 قرر ما يلي:
 املادة  األولى

للسيد الناجم مطيع  رئيس قسم الحالة املدنية  يفوض
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق 

 عة الوطية.ألصولها باملكتب األصلي لجما
 املادة  الثانية

من تاريخ توقيعه ويعهد  ايسري تنفيذ هذا القرار ابتداء
 بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه.

 املادة  الثالثة
 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.

 2015 أكتوبر 09حرر بالوطية فيو 
 رئيس املجلس الجماعي الوطية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املتعلق  40قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  

بتفويض مهام املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ 
 ألصولها

 
 رئيس مجلس جماعة ملسيد، 

 20الصادر في   1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليو  7)1436رمضان 

و  102املتعلق بالجماعات، و خاصة املواد  113.14رقم 
 منه  227

 22الصادر بتاريخ  2.94.607بمقتض ي املرسوم رقم 
يوليو  25( بتغيير ظهير 1995يناير  24) 1415شعبان 

 املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء 1915
 يـقـرر مـا يــلـي:

 املادة األولى
وض للسيد لخليفة الصحراوي النائب األول لرئيس يف

املجلس، مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ 
 الوثائق ألصولها باملكتب األصلي لجماعة ملسيد.

 املادة الثانية
يسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد 

 بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه.
 املادة الثالثة

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
 30/09/2015حرر ب ملسيد في : 

 رئـيـس مـجـلــس جـمـاعــة لـمـسـيـــد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قلعتملا 42 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق
 خسنلا ةقباطمو  قئاثولا ىcع ةقداصملا ماهم ضيوفتب

 اهلوصأل
 
 ،ديسمل ةعامج سلجم سيئر
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 102 داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 227و
 22 خيراتب رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا F{|تقمب

 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24( 1415 نابعش
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا 1915

 :يـلــي اـم ررـقـي
 ىßوألا ةداملا

 سيئرل يناثلا بئانلا بوجحملا حوكرس ديسلل ضوفي
 خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ،سلجملا
 .ديسمل ةعامجل يèصألا بتكملاب اهلوصأل قئاثولا

 ةيناثلا ةداملا
 دهعيو ،ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 .ھصاصتخا دودح ي` لك ةيرادإلا حلاصملا لكل هذيفنتب

 ةثلاثلا ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 
 30/09/2015  ي` ديسمل ب ررح

 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قلعتملا  44  مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق
 خسنلا ةقباطمو  قئاثولا ىcع ةقداصملا ماهم ضيوفتب

 اهلوصأل
 
 ديسمل ةعامج سلجم سيئر 
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 102 داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 227و
 22 خيراتب رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا ¿{|تقمب

 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24( 1415 نابعش
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا 1915

 :يـلــي اـم ررـقـي
 ىßوألا ةداملا

 ،سلجملا سيئرل ثلاثلا بئانلا ن/علم يèع ديسلل ضوفي
 قئاثولا خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم
 .ديسمل ةعامجل يèصألا بتكملاب اهلوصأل

 ةيناثلا ةداملا
 دهعيو ،ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 .ھصاصتخا دودح ي` لك ةيرادإلا حلاصملا لكل هذيفنتب

 ةثلاثلا ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 
 30/09/2015 ي` ديسمل ب ررح
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 قلعتملا  46 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق
 خسنلا ةقباطمو قئاثولا ىcع ةقداصملا ماهم ضيوفتب

 اهلوصأل
 
 ،ديسمل ةعامج سلجم سيئر
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 102 داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 227و
 22 خيراتب رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا F{|تقمب

 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24( 1415 نابعش
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا 1915

 :يـلــي اـم ررـقـي
 ىßوألا ةداملا

 سيئرل عبارلا بئانلا ايامح ايوب ةكلاسلا ةديسلل ضوفي
 خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ،سلجملا
 .ديسمل ةعامجل يèصألا بتكملاب اهلوصأل قئاثولا

 ةيناثلا ةداملا
 دهعيو ،ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 .ھصاصتخا دودح ي` لك ةيرادإلا حلاصملا لكل هذيفنتب

 ةثلاثلا ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 
 30/09/2015 ي` ديسمل ب ررح
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قلعتملا 48 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق

 خسنلا ةقباطمو قئاثولا ىcع ةقداصملا ماهم ضيوفتب
 اهلوصأل

 
 ،ديسمل ةعامج سلجم سيئر
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 و 102 داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر

  .ھنم 227
 22 خيراتب رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا F{|تقمب

 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24( 1415 نابعش
 .ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا 1915

 :يـلــي اـم ررـقـي
 ىßوألا ةداملا

 ةلاحلا مسقب فظوم بوجحملا يرفعج ديسلل ضوفي
 خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ةيندملا
 .ديسمل ةعامجل يèصألا بتكملاب اهلوصأل قئاثولا

 ةيناثلا ةداملا
 دهعيو ،ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 .ھصاصتخا دودح ي` لك ةيرادإلا حلاصملا لكل هذيفنتب

 ةثلاثلا ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني  

 
 30/09/2015 ي` ديسملب ررح
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قلعتملا  50 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق
 خسنلا ةقباطمو قئاثولا ىcع ةقداصملا ماهم ضيوفتب

 اهلوصأل
 
 ،ديسمل ةعامج سلجم سيئر
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 102 داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  .ھنم 227و
 22 خيراتب رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا F{|تقمب

 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24( 1415 نابعش
 .ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا 1915

 :يـلــي اـم ررـقـي
 ىßوألا ةداملا

 مسقب فظوم ةدومحأ نامحرلا دبع ديسلل ضوفي
 ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ةيندملا ةلاحلا
 .ديسمل ةعامجل يèصألا بتكملاب اهلوصأل قئاثولا خسن

 ةيناثلا ةداملا
 دهعيو ،ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 .ھصاصتخا دودح ي` لك ةيرادإلا حلاصملا لكل هذيفنتب

 ةثلاثلا ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 30/09/2015 : ي` ديسمل ب ررح
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 قلعتملا 52 مقر ديسمل ةعامج سلجم سيئرل رارق
 خسنلا ةقباطمو قئاثولا ىcع ةقداصملا ماهم ضيوفتب

 اهلوصأل
 
 ديسمل ةعامج سلجم سيئر
 20 ي` رداصلا  1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) 2015 ويلوي 7(1436 ناضمر
 102 داوملا ةصاخ و ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
  ھنم 227و
 22 خيراتب رداصلا 2.94.607 مقر موسرملا ¿{|تقمب

 ويلوي 25 >/هظ >/يغتب )1995 رياني 24( 1415 نابعش
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب قلعتملا 1915

 :يـلــي اـم ررـقـي
 ىßوألا ةداملا

 ةلاحلا مسقب فظوم ايامح ايوب دمحم ديسلل ضوفي
 خسن ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ةيندملا
 .ديسمل ةعامجل يèصألا بتكملاب اهلوصأل قئاثولا

 ةيناثلا ةداملا
 دهعيو ،ھعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ذيفنت يرسي
 .ھصاصتخا دودح ي` لك ةيرادإلا حلاصملا لكل هذيفنتب

 ةثلاثلا ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 30/09/2015 : ي` ديسمل ب ررح
 دـــيـسـمـل ةــعاـمـج ســلـجـم سـيـئر
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 ءارمحلا ةیقاسلا - نویعلا ةھج
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 ءارمحلا ةيقاسلا-نويعلا ةهجب ةدجاوتملا ةيباâSلا تاعامجلاب ةقلعتملا ةصاخلا صوصنلا

 ميلاقألاو تالامعلا سلاجمب ةقلعتملا ةصاخلا صوصنلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميلاقألاو تالامعلا لمع جمانS^ب ةقلعتملا تارارقلا
 

 01/2017 ددع رودجوبل يميلقإلا سلجملا سيئرل رارق
 .رودجوب ميلقإ ةيمنت جمانرب عورشم دادعإب قلعتم

 

 ؛رودجوبل Fميلقإلا سلجملا سيئر
 20 ي` رداصلا 1.15.84 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 7( 1436 ناضمر
 داوملا اميس الو ميلاقألاو تالامعلاب قلعتملا 112-14 مقر

 ؛ ھنم 84 و 83 ، 82 ، 81 ،80
 ناضمر 23 ي` رداصلا 2.16.300 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 جمانرب دادعإ ةرطسم ديدحتب ) 2016 وينوي 29 ( 1437
 تايلآو ھمييقتو ھنييحتو ھعبتتو ميلقإلا وأ ةلامعلا ةيمنت
 ؛ھنم 5 ةداملا ةصاخو هدادعإل رواشتلاو راوحلا
 ةلامع رقمب دقعنملا يرواشتلا يرابخإلا عامتجالل اعبتو
 .2016 تشغ 30 موي رودجوب ميلقإ
 :يــــليام ررــــق

 ىßوالا ةداملا
 جمانرب دادعإ ي` عرشي 2017 ريا>Üف 06 خيرات نم اءادتبا
 ةلودجلا قفو هدادعإ ةيلمع متتو ،رودجوب ميلقإ ةيمنت
 :ةيلاتلا ةينمزلا

 ميلقإلا ةيمنت جمانرب دادعإ لحارم ةدملا ةينمزلا ةلودجلا
 

›jةيا 
 ةلحرملا

 ةيادب
 ةلحرملا

 ريا>Üف 15
2017 

06 
 ريا>Üف

2017 

10 
 اموي

 عمج لالخ نم يكراشتلا صيخشتلا-1 .1
 ،ةيرواشتلا تاءاقللاو تايطعملا

 ريا>Üف 25
2017 

16 
 ريا>Üف

2017 

10 
 اموي

 بيترت و ةيجيتا>;سإلا ةيؤرلا ةرولب-2 .2
 ، تايولوألا

 ميلقإلا ةيمنت جمانرب عورشم ةغايص-3 .3
  جما>Üلاو عيراشملا عبتت ةموظنم عم

 سرام 27
2017 

26 
 ريا>Üف

2017 

30 
 اموي

 ميلقإلا ةيمنت جمانرب عورشم ضرع-4 .4
 ، ةمئادلا ناجللا ىèع

 ةرود لالخ متت فوس
 سلجملا سيئر موقي ةيئانثتسا
 اقحال اهداقعنا خيرات ديدحتب

 .ميلقإلا ةيمنت جمانرب ىèع ةقداصملا-5 .5

 ةيناثلا ةداملا
 2016 تشغ 31 ي` خرؤملا 03/2016 مقر رارقلا ءاغلإ متي
 . رودجوب ميلقإ ةيمنت جمانرب عورشم دادعإب قلعتملا

 ةثلاثلا ةداملا
 " ةراشتساو ةيجيتا>;سإ بونج " تاساردلا بتكم ىßإ دهعي
 . ھلحارم عيمج ي` رودجوب ميلقإ ةيمنت جمانرب زاجنإ

  ةعبارلا ةداملا
 .رو دجوب ميلقإ ةلامع رقمب رارقلا اذه قلعي

 ةسماخلا ةداملا
 .حلاصملل ماعلا ريدملا ديسلا ىßإ رارقلا اذه ذيفنتب دهعي 

 2017 ريا>Üف 03 ي` رودجوبب ررح و
  رايخ دمحأ رودجوبل Fميلقإلا سلجملا سيئر:ءاضمإلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقملا و تارارقلا

 اKLاسؤرو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاعامجلا لمع جمانS^ب ةقلعتملا تارارقلا
 

 PAC /01 ددع ةيفيرجل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارــــــــق
 جمانرب عورشم دادعإب قلعتم 2017 رياS^ف 07 خيراتب

 ةعامجلا لمع
 
 ؛ ةيفيرجل يuامجلا سلجملا سيئر
 قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا نوناقلا ىèع ءانب
 1. 15. 85  مقر فيرشلا >/هظلا ذيفنتب رداصلا تاعامجلاب
 ةداملا ةصاخو ) 2015 زويلوي 7 ( 1436 ناضمر 20 خيراتب

 ؛. ھنم 78
 ناضمر 23 ي` رداصلا 2-16-301 مقر موسرم ىèع ءانبو

 جمانرب دادعإ ةرطسم ديدحتب )2016 وينوي 29( 1437
 راوحلا تايلآ و ھمييقت و ھنييحت و ھعبتت و ةعامجلا
 ؛ هدادعإل رواشتلاو
 ةعامجلاب دقعنملا يرواشتلا يرابخإلا عامتجالا ىèع ءانبو
 ؛ 2017 ريا>Üف 07 خيراتب ةيفيرجلا ةيبا>;لا
 :يèيام ررــق

  ىßوألا ةداملا
 ةيبا>;لا ةعامجلا لمع جمانرب عورشم دادعإ ةطخ حضوت
 2022- 2017 ة>;فلل

  ةيناثلا ةداملا
 بسح 2017 ريا>Üف 08 خيراتب دادعإلا تايلمع ئدتبت
 : ةيلاتلا ةلودجلا

 لمع جمانرب دادعإ لحارم ةدملا ةينمزلا ةلودجلا
 ةعامجلا

‘Lةيا 
 ةلحرملا

 ةيادب
 ةلحرملا

 داقعنال ةيلاوملا اموي 15 لالخ
 يرواشتلا عامتجالا

 ديسلل ھغيلبتو هرشنو دادعإلا .6
 ، ميلقإلا لماع

 ريا>Üف 17
2017 

 ريا>Üف 08
2017 

10 
 مايا

 جمان>Üل ي˛يتا>;سالا ططخم .7
 ،).. تالسارملا( ةعامجلا لمع

 سرام 22
2017 

 ريا>Üف 18
2017 

36 
 اموي

 نم يكراشتلا صيخشتلا .8
 تايطعملا عمج لالخ
 ، ةيرواشتلا تاءاقللاو
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 ليربا 06
2017 

 سرام 23
2017 

15 
 اموي

 و ةيجيتا>;سإلا ةيؤرلا ةرولب .9
 ، تايولوألا بيترت

 ليربا 17
2017 

07 
 2017ليربا

10 
 مايا

 لمع جمانرب عورشم ةغايص .10
 عبتت ةموظنم عم ةعامجلا
  جما>Üلاو عيراشملا

 يام 01
2017 

 ليربا 18
2017 

10 
 مايا

 لمع جمانرب عورشم ضرع .11
 ةمئادلا ناجللا ىèع ةعامجلا
، 

 يام 31
2017 

 يام 02
2017 

30 
 اموي

 لمع جمانرب ىèع ةقداصملا .12
 >/شأتلل ھj–جوتو ةعامجلا
 .ھيلع

 ةثلاثلا ةداملا
 ةعامجلا لمع جمانرب عورشم دادعإب قلعتملا رارقلا قلعي 
 لصاوتلا لهست ةيمالعإ ةليسو يأب رشنيو ةعامجلا رقمب
 . ةنكاسلا مومع عم

  2017 ريا>Üف 14ي` ،ةيفيرجلا ب ررحو
 ادبدا يÁارف ةيفيرجلا ةعامج سيئر: ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 03/2017 مقر رومز ةتلكل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 ةعامجلا لمع جمانرب عورشم دادعإب قلعتي
 

 ؛ رومز ةتلكل يuامجلا سلجملا سيئر
 قلعتملا 113.14  مقر Fميظنتلا نوناقلا ىèع ءانب  
 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ذيفنتب رداصلا تاعامجلاب
 اصوصخو )2015زويلوي 07(  1436 ناضمر 20   خيراتب
 ؛ھنم 82 ةياغ ىßا 78 داوملا
 ناضمر 23 ي` رداصلا 2.16.301 مقر موسرملا ىèع ءانبو

 جمانرب دادعإ ةرطسم ديدحتب )2016 وينوي 29( 1437
 راوحلا تايلآو ھمييقتو ھنييحت و ھعبتتو ةعامجلا لمع
 ؛هدادعإل رواشتلاو
 ةعامجلاب دقعنملا  يرواشتلا و يرابخالا عامتجالا ىèع ءانبو
 ؛Ü< 2017نون 30  خيراتب
 :يــــلي ام ررــــق

 ىßوألا ةداملا
 جمانرب دادعإ ي` عرشي 2017 ريا>Üف 01 خيرات نم ءادتبا
 ةلودجلا قفو هدادعإ ةيلمع متتو ،رومز ةتلك ةعامج لمع
 :ةيلاتلا ةينمزلا

 ةلودجلا
 ةينمزلا

دملا
 ة

 لمع جمانرب دادعإ لحارم
 ةعامجلا

›jةيا 
 ةلحرملا

 ةيادب
 ةلحرملا

02 
 سرام

2017 

01 
 ريا>Üف

2017 

30 
 اموي

 نم يكراشتلا صيخشتلا .1
 تايطعملا عمج لالخ
 ، ةيرواشتلا تاءاقللاو

12 
 سرام

2017 

 رام 03
 2017س

10 
 مايا

 ةيجيتا>;سالا ةيؤرلا ةرولب .2
 ، تايولوألا بيترت و

22 
 سرام

2017 

13 
 سرام

2017 

10 
 مايا

 جمانرب عورشم ةغايص .3
 عبتت ةموظنم عم ةعامجلا لمع
 ، جما>Üلاو عيراشملا

21 
 ليربا

2017 

23 
 سرام

2017 

30 
 اموي

 لمع جمانرب عورشم ضرع .4
 ، ةمئادلا ناجللا ىèع ةعامجلا

05 
 ويام

2107 

22 
 ليربا

2017 

14 
 اموي

 لمع جمانرب ىèع ةقداصملا .5
 .ھيلع >/شأتلا ھيجوتو ةعامجلا

 
 ةيناثلا ةداملا

 ي` خرؤملا 02/2016 مقر رارقلا ،رارقلا اذه بجومب ي˙لي
 لمع جمانرب عورشم دادعإب قلعتملا Ü< 2016نجد 01
 . رومز ةتلك ةعامج

 ةثلاثلا ةداملا
 ةيجيتا>;سا بونج " تاساردلا بتكم ىßإ دهعي 
 ي` رومز ةتلك ةعامج لمع جمانرب زاجنإ " ةراشتساو
 . ھلحارم عيمج

  ةعبارلا ةداملا
 ةعامجلا لمع جمانرب عورشم دادعإب رارقلا اذه قلعي 
 .ةعامجلا رقمب

 ةسماخلا ةداملا
 ةعامج حلاصم ريدم ديسلا ىßإ رارقلا اذه ذيفنتب دهعي 
 .رومز ةتلك

 
  2017ريا>Üف 01 ي` رومز ةتلكب ررحو

 دليم ليلخلا رومز ةتلكل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضيوفتلا تارارق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةيندملا ةلاحلا يq ضيوفتلا

 
 ß±∞قي 07 مقر ةــينوكحلل يــــعامجلا ســـلجملا ســــيئرل رارــــق

 فــظوم ىـــلا ةيندملا ةلاحلا طباض ماـــهم ضيوــــفتب
 .مـــــسرم

 

 ؛ةـينوكحلل يــعامجلا ســـلجملا ســـيئر
 20 يـــــ` رداـــــصلا 1.15.85 مـــــقر فيرـــــشلا >ـــــ/هظلا ¿{ـــــ|تقمب 
 نوناـــــــــقلا ذـــــــــيفنتب ) 2015 زوـــــــــيلوي 7 ( ــــــــــه 1436 ناـــــــــضمر
 ةداــملا ةصاخ و تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر Fميظنتلا

 ؛ ھنم 102
 1.02.239 مـــــــقر فيرـــــــشلا >ـــــــ/هظلا تايـــــــضتقم ىـــــــèع ءاـــــــنبو
 ) م 2002 ربوـــــــــــتكأ 3 ( ــــــــــــه 1423 بـــــــــــجر 25 يـــــــــــ` رداـــــــــــصلا
 ؛ ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا 37.99  مقر نوناقلا ذيفنتب
 نابعـــش 2 يـــ` رداـــصلا 2.99.665 ددـــع موـــسرملا ىـــèع ءاـــنبو

 37.99 مـــقر نوناـــقلا قـــيبطتل ) 2002 / 10 / 9 ( ــــه1423
 ؛ ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا
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 : يــلي اـم ررـق
  دــيرف لـصف

 خــــــــــــــــــيراتب  دوــــــــــــــــلوملا  يراــــــــــــــــهلاب هللا دــــــــــــــــبع دــــــــــــــــــيسلل ضوــــــــــــــــــفي
 سيــئر و مــسرم ةــثلاثلا ةــجردلا ررــحم ھتفــصب 25/09/1966

 طباــض ماـــــهم ، ةــــينوكحلا ةــــعاـمـجب  ســلجملا نوؤــش ةحلصم
 يــ“م ةكراــشملاب و  يــــــماقم ةــــــمهملا هذــj÷ موـــــقيل ةــيندملا ةــلاحلا
.   

  2016 تشغ 5 ي`  ةينوكحلاب ررحو
 يuابسلا لهأ هللا دبع ةينوكحلا ةعامج سيئر : ءاضمإلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 02/2015 مقر ةيفيرجا ةعامج سلجم سيئرل رارق

  .ةيندملا ةلاحلا ماهم  ضيوفتب ß±∞قي
 

 ؛ةيفيرجا ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا اميس الو .تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا 37.99 مقر نوناقلا ىèع ءانبو
 25 خيراتب 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا هذيفنتب رداصلا
 ؛ )2002 ربوتكا 03 ( 1423 بجر
 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر يقيبطتلا موسرملا ىèع ءانبو
 نوناق قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكا 09 ( 1423 نابعش
 1423 بجر نم 25 ي` خرؤملا 37.99  مقر ةيندملا ةلاحلا
 ؛ ھنم 1 ةداملا اصوصخو )2002ربوتكا 03(

 :يـلي ام ررـق
 ىßوألا ةداملا

 ماع بتاك( زاتمم فرصتم يديمحل دمحم ديسلل ضوفي
 مسرملا ،رودجوبب 1966 خيراتب دولوملا ،)ةيفيرجا ةعامج
 رودجوبب هرقم عقي يذلا ةيفيرجا ةعامجب لماعلاو
  .ضيوفتلاب ةيندملا ةلاحلا طباض ماهم ةسراممب

  ةيناثلا ةداملا
 .ةبقارملا ةطلس ىßإ رارقلا اذه نم ةخسن ھجوت

  ةثلاثلا ةداملا
  .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني 

  ةعبارلا ةداملا
 .ھيلع ءاضمإلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي 

 Ü< 2015نون 16 ي`  ةيفيرجاب ررـــحو
 ادبدا يÁارف ةيفيرجا ةعامج سلجم سيئر :ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015/ 13 مقر رودجوبل  يÆامجلا سلجملا سيئرل رارـــق

    .ةيندملا ةلاحلا صوصخب ماهملا ضيوفتب
 

 ؛ رودــــجوــبل يuامجلا ســلجملا سـيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا اميس الو .تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر

 ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا 37.99 مقر نوناقلا ىèع ءانبو
 25 خيراتب 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا هذيفنتب رداصلا
 ؛ )2002 ربوتكا 03 ( 1423 بجر
 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر يقيبطتلا موسرملا ىèع ءانبو
 نوناق قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكا 09 ( 1423 نابعش
 1423 بجر نم 25 ي` خرؤملا 37.99  مقر ةيندملا ةلاحلا
         ؛ ھنم 1 ةداملا اصوصخو )2002ربوتكا 03(
 : يــــلــي اــم ررـــق

  ىßوألا ةداملا
 خيراتب دولوملا يدمحألا ةكرابمأ ة ديسلل ضوفي

 سيئرل سماخلا بئانلا  اj€فصب رودجوبب 02/05/1986
     رودجوبل يuامجلا سلجملا
 عقي يذلا بتكملاب   ةيندملا ةلاحلا طباض ماهمب مايقلاب
 . رودجوب ةعامجب هرقم

 ةيناثلا ةداملا
 .ھيلع ءاضمإلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

  ةثلاثلا ةداملا
 .ةيلحملا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

  2015 ربوتكا 01 ي` رودجوبب ررحو
 ابأ زيزعلا دبع رودــــجوــبل يuامجلا ســلجملا سـيئر :ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015/ 15  مقر رودجوبل  يÆامجلا سلجملا سيئرل رارـــق

 .ةيندملا ةلاحلا صوصخب ماهملا ضيوفتب
 

 ؛ رودــــجوــبل يuامجلا ســلجملا سـيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا اميس الو ،تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا 37.99 مقر نوناقلا ىèع ءانبو
 25 خيراتب 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا هذيفنتب رداصلا
 ؛ )2002 ربوتكا 03 ( 1423 بجر
 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر يقيبطتلا موسرملا ىèع ءانبو
 نوناق قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكا 09 ( 1423 نابعش
 1423 بجر نم 25 ي` خرؤملا 37.99  مقر ةيندملا ةلاحلا
 . ھنم 1 ةداملا اصوصخو )2002ربوتكا 03(
 : يـلــي اــم ررـــق

  ىßوألا ةداملا
 1973 خيراتب ةدولوملا F¯لاطلا ةليدنق ديسلل ضوفي
 يuامجلا سلجملا سيئرل  سداسلا بئانلا اj€فصب نويعلاب
 بتكملاب  ةيندملا ةلاحلا طباض ماهمب مايقلا ،رودجوبل
 . رودجوب ةعامجب هرقم عقي يذلا

  ةيناثلا ةداملا
 .ھيلع ءاضمإلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

  ةثلاثلا ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

  2015 ربوتكأ 01 خيراتب رودجوبب ررحو
 ابأ زيزعلا دبع رودــــجوــبل يuامجلا ســلجملا سـيئر :ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 05/2016 مقر رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئرل رارق
 ةيندملا ةلاحلا ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي
 

 رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا اميس الو تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا 37.99 مقر نوناقلا ىèع ءانبو
 25 خيراتب 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا هذيفنتب رداصلا
 ؛ )2002 ربوتكا 03 ( 1423 بجر
 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر يقيبطتلا موسرملا ىèع ءانبو
 نوناق قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكا 09 ( 1423 نابعش
 1423 بجر نم 25 ي` خرؤملا 37.99  مقر ةيندملا ةلاحلا
 . ھنم 1 ةداملا اصوصخو )2002ربوتكا 03(
 :يــــــلي ام ررـــق

 لوألا لصفلا
 خيراـــــــــــــتب دوـــــــــــــلوملا ناوزـــــــــــــلا دمـــــــــــــصلا دـــــــــــــبع ديـــــــــــــسلل ضوـــــــــــــفي

 نــــــــــــم فرــــــــــــصتم ھتفــــــــــــصب ةنغارــــــــــــسلا ةــــــــــــعلقب 20/11/1964
 لــــــــــــــــــماعلاو مــــــــــــــــــسرملا ،روــــــــــــــــــمز ةــــــــــــــــــتلك ةــــــــــــــــــعامجب 3 ةــــــــــــــــــجردلا
 ةـــــــــلاحلا طباـــــــــض ماـــــــــهمب ماـــــــــيقلا، ةـــــــــعامجلا هذـــــــــه حلاـــــــــصمب
 عـــــــــــــقي يذـــــــــــــلاو ةـــــــــــــيندملا ةـــــــــــــلاحلل يèـــــــــــــصألا بـــــــــــــتكملاب ةـــــــــــــيندملا
 ،ةــــــــــمهملا هذــــــــــj÷ موــــــــــقيل رودــــــــــجوبب  ةــــــــــعامجلا ةرادإــــــــــب هرــــــــــقم
 . ي“م ةكراشملابو يماقم

 يناثلا لصفلا
 عــــــــــيقوتلا خيراــــــــــت نــــــــــم ءادــــــــــتبا رارــــــــــقلا اذــــــــــه لوــــــــــعفم يرــــــــــسي
 .ھيلع

 2016 سرام  21 ي` رومز ةتلكب ررح
 دليم ليلخلا  رومز ةتلكل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 07/2016 مقر رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئرل رارق

 ةيندملا ةلاحلا ماهم يq ضيوفتلاب ß±∞قي
 

 ؛رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 .ھنم 102 ةداملا اميس الو .تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا 37.99 مقر نوناقلا ىèع ءانبو
 25 خيراتب 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا هذيفنتب رداصلا
 . )2002 ربوتكا 03 ( 1423 بجر
 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر يقيبطتلا موسرملا ىèع ءانبو
 نوناق قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكا 09 ( 1423 نابعش
 1423 بجر نم 25 ي` خرؤملا 37.99  مقر ةيندملا ةلاحلا
 . ھنم 1 ةداملا اصوصخو )2002ربوتكا 03(
 :يــــــلي ام ررـــق

 لوألا لصفلا
 1959 خيراــــــــــــــتب دوــــــــــــــلوملا ةــــــــــــــشقل دــــــــــــــمحما ديــــــــــــــسلل ضوــــــــــــــفي
 ســــــــــــــــــلجملا سيئرــــــــــــــــــل يناــــــــــــــــــثلا بــــــــــــــــــئانلا ھتفــــــــــــــــــصب رودــــــــــــــــــجوبب
 يماـــــــــــــــقم ،ةـــــــــــــــمهملا هذـــــــــــــــj÷ موـــــــــــــــقيل روـــــــــــــــمز ةـــــــــــــــتلكل يuاـــــــــــــــمجلا
 ةــــــــــــــلاحلا طباــــــــــــــض ماــــــــــــــهم ةــــــــــــــسرامم يــــــــــــــ` يــــــــــــــ“م ةكراــــــــــــــشملابو
  ةيندملا

 :يناثلا لصفلا
 .ھيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

 2016 سرام 21 ي` رومز ةتلكب ررح
 دليم ليلخلا  رومز ةتلكل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قلعتملا 05  مقر ديسملل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 .ةيندملا ةلاحلا ماهم ضيوفتب
 

 ؛ديسمل  ةيندملا ةلاحلا طباض، يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا اميس الو .تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا 37.99 مقر نوناقلا ىèع ءانبو
 25 خيراتب 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا هذيفنتب رداصلا
 ؛ )2002 ربوتكا 03 ( 1423 بجر
 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر يقيبطتلا موسرملا ىèع ءانبو
 نوناق قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكا 09 ( 1423 نابعش
 1423 بجر نم 25 ي` خرؤملا 37.99  مقر ةيندملا ةلاحلا
 ؛ ھنم 1 ةداملا اصوصخو )2002ربوتكا 03(
 : يـلـي اـم ررــق

  لوألا لصفلا
 دولوملا ، ميهاربإ يديس نب ايخ كي>/بما  ديسلل ضوفي
 سيئرل  يناثلا بئانلا ،رودجوب – رومز ةتلكب  1968  خيراتب
 ةــيندملا ةـــلاحلا ماهمب مايقلا ، ديسملل يuامجلا سلجملا
 ةعامجب هرقم عقي يذلا  يèصالا  ةـيندملا ةلاحلا  بتــكمب
     . ي“م ةكراشملابو يماقم ،ةمهملا هذj÷ موقيل ديسمل

  يناثلا لصفلا
 .ھيلع عيقوتلا خيرات نم اءادتبإ رارقلا اذه لوعفم نا>/س أدبي

 
 2015 رمتبس 28  ي`  رودجوبب ررحو

 ايخ يèع ديسملل يuامجلا سلجملا سيئر : ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا
 .اهلوصأل

 
 935  مقر نويعلا ةنيدمل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 لاجم يq ضيوفتلاب ß±∞قي S2015^متبس 16 خيراتب

 يرادإلا RSيستلا
 ؛نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 20 خيراتب رداصلا 1.15.185 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( قفاوملا 1436 ناضمر
 لصفلا ةصاخ و تاعامجلاب قلعتملا 113-14مقر Fميظنتلا

 .ھنم102
 :يèي ام ررق

  دــيرف لـصف
 دادزملا ، ةثلاثلا ةجردلا éFقت يدجأ دمحا ديسلل ضوفي
 حلاصمب لماعلا و مسرملا ، رصاونلاب 30/12/1966 خيراتب

 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب ةقلعتملا ماهملا ،نويعلا ةعامج



111 العـدد األربعون اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية 12 صفر 1441 )11 أكتوبر 2019(

 

 هذj÷ موقيل ،ةيدلبلا ةقحلمب اهلوصأل خسنلا ةقباطم و
 .ي“م ةكراشملاب و يماقم ةمهملا

 نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا
 ديشرلا دلو يدمح يالوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 942  مقر نويعلا ةنيدمل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 لاجم يq ضيوفتلاب ß±∞قي S2015^متبس 16 خيراتب

 يرادإلا RSيستلا
 

 ؛نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 20 خيراتب رداصلا 1.15.185 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( قفاوملا 1436 ناضمر
 لصفلا ةصاخ و تاعامجلاب قلعتملا 113-14مقر Fميظنتلا

 ؛ھنم102
 :يèي ام ررق

  دــيرف لـصف
 دادزملا ، زاتمم فرصتم نيزلا ديس يدهملا ديسلل ضوفي
 ةعامج حلاصمب لماعلا و مسرملا ، نويعلاب 1968 خيراتب
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب ةقلعتملا ماهملا ،نويعلا
 ةمهملا هذj÷ موقيل ،ةيدلبلا ةقحلمب اهلوصأل خسنلا ةقباطمو
 .ي“م ةكراشملاب و يماقم

 نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا
 ديشرلا دلو يدمح يالوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 946  مقر نويعلا ةنيدمل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 .ءاضمإلا ضيوفتب ß±∞قي S2015^متبس 16 خيراتب
 
 ؛نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 20 خيراتب رداصلا 1.15.185 مقر فيرسلا >/هظلا ىèع ءانب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( قفاوملا 1436 ناضمر
 لصفلا ةصاخ و تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا

 ؛ھنم102
 :يèي ام ررق

  دــيرف لـصف
 زاتمم فرصتم ن/نيعلا ءام نامثع يديس ديسلل ضوفي
 مقر ةقاطبلل لماحلا ،ةديرفلا ةجردلا 11 ملسلا
 ماهملا ،ناطناطب 1957 خيراتب دادزملاو J44952و.ت.ب.ر
 خسنلا ةقباطم و ءاضمالا ةحص ىèع داهشإلاب ةقلعتملا

 يماقم ةمهملا هذj÷ موقيل ،ةيدلبلا ةقحلمب اهلوصأل
 .ي“م ةكراشملابو

 نويعلل ةيرضحلا ةعامجلا سيئر: ءاضمإلا
 ديشرلا دلو يدمح يالوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خيراتب 948  مقر نويعلا ةنيدمل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 .يرادإلا RSيستلا لاجم يq ضيوفتلاب ß±∞قي S2015^متبس 16
 

 ؛نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 20 خيراتب رداصلا 1.15.185 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( قفاوملا 1436 ناضمر
 لصفلا ةصاخ و تاعامجلاب قلعتملا 113-14مقر Fميظنتلا

 .ھنم102
 :يèي ام ررق

  دــيرف لـصف
 ، ةثلاثلا ةجردلا فرصتم دياقلا و دمحم ديسلل ضوفي
 حلاصمب لماعلا و مسرملا ، سانكم1960 خيراتب دادزملا

 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب ةقلعتملا ماهملا ،نويعلا ةعامج
 هذj÷ موقيل ،ةيدلبلا ةقحلمب اهلوصأل خسنلا ةقباطم و
 .ي“م ةكراشملاب و يماقم ةمهملا

 نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا
 ديشرلا دلو يدمح يالوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 949  مقر نويعلا ةنيدمل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 RSيستلا لاجم يq ضيوفتلاب ß±∞قي S2015^متبس 16 خيراتب
 .يرادإلا

 

 ؛نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 20 خيراتب رداصلا 1.15.185 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( قفاوملا 1436 ناضمر
 لصفلا ةصاخ و تاعامجلاب قلعتملا 113-14مقر Fميظنتلا

 .ھنم102
 :يèي ام ررق

  دــيرف لـصف
 ةجردلا éFقت يدعاسلا ةنسح يديس )ة(ديسلل ضوفي
 لماعلا و مسرملا ، نويعلاب 1965 خيراتب دادزملا ، ةثلاثلا
 ةحص ىèع داهشإلاب ةقلعتملا ماهملا ،نويعلا ةعامج حلاصمب
 موقيل ةيدلبلا ةقحلمب اهلوصأل خسنلا ةقباطم و ءاضمإلا
÷jي“م ةكراشملاب و يماقم ةمهملا هذ. 

 نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا
 ديشرلا دلو يدمح يالوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خيراتب 952  مقر نويعلا ةنيدمل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق

 يرادإلا RSيستلا لاجم يq ضيوفتلاب ß±∞قي S2015^متبس 16
 

 ؛نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 20 خيراتب رداصلا 1.15.185 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( قفاوملا 1436 ناضمر
 لصفلا ةصاخ و تاعامجلاب قلعتملا 113-14مقر Fميظنتلا

 .ھنم102
 :يèي ام ررق

  دــيرف لـصف
 دادزملا ، ةثلاثلا ةجردلا éFقت زوهدلا دمحا ديسلل ضوفي
 ةعامج حلاصمب لماعلا و مسرملا ، تنادوراتب 1963 خيراتب
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب ةقلعتملا ماهملا ،نويعلا
 ةمهملا هذj÷ موقيل ،ةيدلبلا ةقحلمب اهلوصأل خسنلا ةقباطمو
 .ي“م ةكراشملاب و يماقم

 نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا
 ديشرلا دلو يدمح يالوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 953  مقر نويعلا ةنيدمل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 لاجم يq ضيوفتلاب ß±∞قي S2015^متبس 16 خيراتب

 يرادإلا RSيستلا
 

 ؛نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر
 20 خيراتب رداصلا 1.15.185 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 نوناقلا ذيفنتب )2015 زويلوي 07( قفاوملا 1436 ناضمر
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 لصفلا ةصاخ و تاعامجلاب قلعتملا 113-14مقر Fميظنتلا
 ؛ھنم102

 :يèي ام ررق
  دــيرف لـصف

 ،ةيناثلا ةجردلا فرصتم ليخدلا يتاديس ديسلل ضوفي
 حلاصمب لماعلا و مسرملا ،ناطناطب 1959 خيراتب دادزملا

 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلاب ةقلعتملا ماهملا ،نويعلا ةعامج
 هذj÷ موقيل ،ةيدلبلا ةقحلمب اهلوصأل خسنلا ةقباطم و
 .ي“م ةكراشملاب و يماقم ةمهملا

 نويعلا ةنيدمل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا
 ديشرلا دلو يدمح يالوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ß±∞قي 10 مقر ةــينوكحلل يــــعامجلا ســـلجملا ســـيئرل رارــــق
 ةـــــــقباطمب داــــهشإلا و ءاـــضمإلا حــــيحصت ماـــهم ضيوــــفتب

 مـــــسرم فــظوم ىـــلا اــــــهلوصأل خــــــسنلا
 

 ؛ةـينوكحلل يـعامجلا ســـلجملا سـيئر
 20 يـــــــــ` رداـــــــــصلا 1.15.85 مـــــــــقر فيرـــــــــشلا >ـــــــــ/هظلا ¿{ـــــــــ|تقمب
 نوناـــــــــــــقلا ذـــــــــــــيفنتب ) 2015 زوـــــــــــــيلوي 7 ( ــــــــــــــه 1436 ناـــــــــــــضمر
 ةداــــملا ةــــصاخ و تاــــعامجلاب قــــلعتملا 113.14 مــــقر Fــــميظنتلا

 ؛ ھنم 102
 : يـــلي اــم ررـــق

  دــــيرف لـــصف
  خـــــــــــــــــيراتب  دوـــــــــلوملا  ةـــــــــكانوب يداـــــــــهلا دـــــــــبع  دــــــــــــيسلل ضوـــــــــــفي

 مـــــسرم ىـــــßوألا ةـــــجردلا Fـــــéقت دعاـــــسم ھـــــــتفصب 10/03/1966
 عــــــــيقوت ماـــــــهم ، ةـــــــينوكحلا ةــــــــعاـمـجب  داوــــملا ةحلــــصم سيــــئرو
 ىــــــــــلع داــــــــــهشإلا و تاءاــــــــــضمإلا حـــــــــــيحصتب ةــــــــــقلعتملا قـــــــــــئاثولا
 يــــــــــــــماقم ةــــــــــــــمهملا هذــــــــــj÷ موـــــــــــــقتل اهلوــــــــــصأل خــــــــــسنلا ةــــــــــــــقباطم
   . ي“م ةكراشملابو

  2016 تشغ 5 ي`  ةينوكحلاب ررحو
 يuابسلا لهأ هللا دبع ةينوكحلا ةعامج سيئر : ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ß±∞قي 13 مقر ةــينوكحلل يــــعامجلا ســـلجملا ســـيئرل رارــــق
 ةـــــــقباطمب داــــهشإلا و ءاـــضمإلا حــــيحصت ماـــهم ضيوــــفتب

  اــــــهلوصأل خــــــسنلا
 

 ؛ةـينوكحلل يـعامجلا ســـلجملا سـيئر
 20 يـــــــــ` رداـــــــــصلا 1.15.85 مـــــــــقر فيرـــــــــشلا >ـــــــــ/هظلا ¿{ـــــــــ|تقمب
 نوناـــــــــــــقلا ذـــــــــــــيفنتب ) 2015 زوـــــــــــــيلوي 7 ( ــــــــــــــه 1436 ناـــــــــــــضمر
 ةداــــملا ةــــصاخ و تاــــعامجلاب قــــلعتملا 113.14 مــــقر Fــــميظنتلا

 ؛ ھنم 102
 : يـــلي اــم ررـــق

  دــــيرف لـــصف
  خــــــــــــــيراتب  دوــــــلوملا  يــــــßاليفلا لــــــضاف دــــــمحم  دـــــــــيسلل ضوــــــــفي

 ، ةـــــينوكحلا ةــــــعاـمـجب  سيئرــلل ثــلاثلا بــئانلا ھــــتفصب1952
 تاءاـــــــــــــضمإلا حــــــــــــــيحصتب ةـــــــــــــقلعتملا قــــــــــــــئاثولا عـــــــــــــيقوت ماــــــــــــهم
 ةــــــمهملا هذــj÷ موـــــقتل اهلوــصأل خــسنلا ةــــــقباطم ىــــــلع داــــــهشإلاو
   . ي“م ةكراشملاب و  يــــماقم

  2016 تشغ 5 ي`  ةينوكحلاب ررحو
 يuابسلا لهأ هللا دبع  ةينوكحلا ةعامج سيئر : ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ß±∞قي 14 مقر ةــينوكحلل يــــعامجلا ســـلجملا ســـيئرل رارــــق
 ةـــــــقباطمب داــــهشإلا و ءاـــضمإلا حــــيحصت ماـــهم ضيوــــفتب

  اــــــهلوصأل خــــــسنلا
 

 ؛ةـينوكحلل يـعامجلا ســـلجملا سـيئر
 20 يـــــــــ` رداـــــــــصلا 1.15.85 مـــــــــقر فيرـــــــــشلا >ـــــــــ/هظلا ¿{ـــــــــ|تقمب
 نوناـــــــــــــقلا ذـــــــــــــيفنتب ) 2015 زوـــــــــــــيلوي 7 ( ــــــــــــــه 1436 ناـــــــــــــضمر
 ةداــــملا ةــــصاخ و تاــــعامجلاب قــــلعتملا 113.14 مــــقر Fــــميظنتلا

 ؛ ھنم 102
 : يـــلي اــم ررـــق

  دــــيرف لـــصف
 1983  خـــــــــــيراتب  ةدوـــلوملا  بـــيبحل ةـــجيدخ ة دــــــيسلل ضوـــــفي
 ماـــــهم ، ةـــــينوكحلا ةــــــعاـمـجب  سيئرلل ةعبارلا ةبئانلا اهــتفصب
 داــــــــهشإلا و تاءاــــــــضمإلا حـــــــــيحصتب ةــــــــقلعتملا قـــــــــئاثولا عــــــــيقوت
  يــــــــماقم ةــــــــمهملا هذــــj÷ موـــــــقتل اهلوــــصأل خــــسنلا ةــــــــقباطم ىــــــــلع
   . ي“م ةكراشملابو

  2016 تشغ 5 ي`  ةينوكحلاب ررحو
 يuابسلا لهأ هللا دبع ةينوكحلا ةعامج سيئر : ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ß±∞قي 15 مقر ةــينوكحلل يــــعامجلا ســـلجملا ســـيئرل رارــــق
 ةـــــــقباطمب داــــهشإلا و ءاـــضمإلا حــــيحصت ماـــهم ضيوــــفتب

  اــــــهلوصأل خــــــسنلا
 

 ؛ةـينوكحلل يـعامجلا ســـلجملا سـيئر
 20 يـــــــــ` رداـــــــــصلا 1.15.85 مـــــــــقر فيرـــــــــشلا >ـــــــــ/هظلا ¿{ـــــــــ|تقمب
 نوناـــــــــــــقلا ذـــــــــــــيفنتب ) 2015 زوـــــــــــــيلوي 7 ( ــــــــــــــه 1436 ناـــــــــــــضمر
 ةداــــملا ةــــصاخ و تاــــعامجلاب قــــلعتملا 113.14 مــــقر Fــــميظنتلا

 ؛ ھنم 102
 : يـــلي اــم ررـــق

  دــــيرف لـــصف
 1956  خـــــــــــــــيراتب ةدوـــــــلوملا  حـــــــجفل راـــــــطخملا  دــــــــــيسلل ضوـــــــــفي
 ماـــــــهم ، ةـــــــينوكحلا ةــــــــعاـمـجب سيئرــــلل يناــــثلا بــــئانلا ھــــــتفصب
 داــــــــهشإلا و تاءاــــــــضمإلا حـــــــــيحصتب ةــــــــقلعتملا قـــــــــئاثولا عــــــــيقوت
 يــــــــماقم ةــــــــمهملا هذــــj÷ موـــــــقتل اهلوــــصأل خــــسنلا ةــــــــقباطم ىــــــــلع
   . ي“م ةكراشملابو

  2016 تشغ 5 ي`  ةينوكحلاب ررحو
 يuابسلا لهأ هللا دبع ةينوكحلا ةعامج سيئر : ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ß±∞قي 16 مقر ةــينوكحلل يــــعامجلا ســـلجملا ســـيئرل رارــــق
 ةـــــــقباطمب داــــهشإلا و ءاـــضمإلا حــــيحصت ماـــهم ضيوــــفتب

  اــــــهلوصأل خــــــسنلا
 

 ؛ةـينوكحلل يـعامجلا ســـلجملا سـيئر
 20 يــــــــ` رداــــــــصلا 1.15.85 مــــــــقر فيرــــــــشلا >ــــــــ/هظلا ¿{ــــــــ|تقمب 
 نوناـــــــــــــقلا ذـــــــــــــيفنتب ) 2015 زوـــــــــــــيلوي 7 ( ــــــــــــــه 1436 ناـــــــــــــضمر
 ةداــــملا ةــــصاخ و تاــــعامجلاب قــــلعتملا 113.14 مــــقر Fــــميظنتلا

 ؛ ھنم 102
 : يـــلي اــم ررـــق
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  دــــيرف لـــصف
  خـــــــــــــــــــــــيراتب  ةدوـــــــــــــــلوملا  يرـــــــــــــــسعلا ةـــــــــــــــيقر  ةدــــــــــــــــــيسلل ضوـــــــــــــــــفي

 ، ةــــــينوكحلا ةـــــــعاـمـجب  سيئرـــلل ىـــßوألا ةـــبئانلا اهـــــتفصب1983
 تاءاـــــــــــــضمإلا حــــــــــــــيحصتب ةـــــــــــــقلعتملا قــــــــــــــئاثولا عـــــــــــــيقوت ماــــــــــــهم
 ةــــــمهملا هذــj÷ موـــــقتل اهلوــصأل خــسنلا ةــــــقباطم ىــــــلع داــــــهشإلاو
   . ي“م ةكراشملاب و  يــــماقم

  2016 تشغ 5 ي`  ةينوكحلاب ررحو
 يuابسلا لهأ هللا دبعةينوكحلا ةعامج سيئر : ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015/ 14   مقر رودجوبل  يÆامجلا سلجملا سيئرل رارـــق
 ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا صوصخب ماهملا ضيوفتب

 اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 

 ؛ رودــــجوــبل يuامجلا ســلجملا سـيئر
 ي` رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب

 نوناقلا ذيفنتب    ) 2015 زويلوي 07(  1436 ناضمر20
 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا

 ؛105
 ــه 1333  ناضمر 12 ي` رداصلا فيرشلا >/هظلا  ¿{|تقمبو
 تاءاضمالا ةحص تيبثتب قلعتملا 1915 ويلوي 25 قفاوم
 ؛ ھميمتتو ه>/يغت عقو امك
 لوح Ü< 1995نحد  خيراتب 1237 ددع روشنملا ¿{|تقميو
 قئلاثولا خسن ةقباطمو تاءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا

 . اهلوصأل
 تاءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا لوح ليلد ¿{|تقمب
 ةيرازولا ةيرودلا عوضوم اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 ؛ 2005 وينوي 13 خيراتب ت ت د ق ش م/ 69 ددع
 : يـــلــي اــم ررـــق

  ىßوألا ةداملا
  خيراتب ةدولوملا يدمحألا ةكرابمأ ةديسلل ضوفي

 سيئرل سماخلا بئانلا  اj€فصب رودجوبب 02/05/1986
 ىèع داهشإلا ماهم ةسراممب ،رودجوبل يuامجلا سلجملا

 بتكملاب اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا ةحص
 رودجوب ةعامجب هرقم عقي يذلا

  ةيناثلا ةداملا
 .ھيلع ءاضمإلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

  ةثلاثلا ةداملا
 .ةيلحملا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

  2015 ربوتكأ 01 خيراتب رودجوبب ررحو
 ابأ زيزعلا دبع رودــــجوــبل يuامجلا ســلجملا سـيئر :ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015/ 16   مقر رودجوبل  يÆامجلا سلجملا سيئرل رارـــق
 ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا صوصخب ماهملا ضيوفتب

 .اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 

 ؛ رودــــجوــبل يuامجلا ســلجملا سـيئر
 ي` رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب

 نوناقلا ذيفنتب) 2015 زويلوي 07(  1436 ناضمر20

 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا
 ؛105

 ــه 1333  ناضمر 12 ي` رداصلا فيرشلا >/هظلا  ¿{|تقمبو
 تاءاضمالا ةحص تيبثتب قلعتملا 1915 ويلوي 25 قفاوم
 ؛ ھميمتتو ه>/يغت عقو امك
 لوح Ü< 1995نحد  خيراتب 1237 ددع روشنملا ¿{|تقمبو
 قئلاثولا خسن ةقباطمو تاءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا

 . اهلوصأل
 تاءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا لوح ليلد ¿{|تقمب
 ةيرازولا ةيرودلا عوضوم اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 ؛ 2005 وينوي 13 خيراتب ت ت د ق ش م/69 ددع
 : يــلــي اــم ررـــق

  ىßوألا ةداملا
 1973  خيراتب ةدولوملا  F¯لاطلا ةليدنق ةديسلل ضوفي
 يuامجلا سلجملا سيئرل سداسلا بئانلا  اj€فصب نويعلاب
 ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ةسراممب رودجوبل
 هرقم عقي يذلا بتكملاب اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 . رودجوب ةعامجب

  ةيناثلا ةداملا
 .ھيلع ءاضمإلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

  ةثلاثلا ةداملا
 .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

 
  2015 ربوتكأ 01 خيراتب رودجوبب ررحو

 ابأ زيزعلا دبع رودــــجوــبل يuامجلا ســلجملا سـيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016/ 14   مقر رودجوبل  يÆامجلا سلجملا سيئرل رارـــق
 ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا صوصخب ماهملا ضيوفتب

 اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 

  ؛رودــــجوــبل يuامجلا ســلجملا سـيئر
 ي` رداصلا 1-15-85 مقر فيرشلا >/هظلا ¿{|تقمب

 نوناقلا ذيفنتب ) 2015 زويلوي 07( 1436 ناضمر20
 ةداملا ةصاخو تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا

 ؛105
 ــه 1333  ناضمر 12 ي` رداصلا فيرشلا >/هظلا  ¿{|تقمبو
 تاءاضمالا ةحص تيبثتب قلعتملا 1915 ويلوي 25 قفاوم
 ؛ ھميمتتو ه>/يغت عقو امك
 لوح Ü< 1995نجد  خيراتب 1237 ددع روشنملا ¿{|تقمبو
 قئلاثولا خسن ةقباطمو تاءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا

 ؛ اهلوصأل
 تاءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا لوح ليلد ¿{|تقمبو
 ةيرازولا ةيرودلا عوضوم اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
       ؛ 2005 وينوي 13 خيراتب ت ت د ق ش م/ 69 ددع
 : يــــــــلــياــم ررـــق

  ىßوألا ةداملا
 دولوملا يßابوتلا ø}Fيردالا هللا دنع يديس  ديسلل ضوفي
 سيئرل  لوألا بئانلا  ھتفصب  نويعلاب 1974  خيراتب
 ىèع داهشإلا ماهم ةسراممب  رودجوبل يuامجلا سلجملا
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 بتكملاب اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو ءاضمإلا ةحص
  . رودجوب ةعامجب هرقم عقي يذلا

  ةيناثلا ةداملا
 .ھيلع ءاضمإلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

  ةثلاثلا ةداملا
 .ةيلحملا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني

  Ü< 2016نتش 22 خيراتب رودجوبب ررحو
 ابأ زيزعلا دبع رودــــجوــبل يuامجلا ســلجملا سـيئر :ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ß±∞قي 77/15  مقر ةيفيرجا ةعامج سلجم سيئرل رارق
 ةقباطمو ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا  ماهم  ضيوفتب

   .اهلوصأل خسنلا
 

 ،ةيفيرجا ةعامج سلجم سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ؛ھنم 102 ةداملا اميس الو .تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر
 ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا 37.99 مقر نوناقلا ىèع ءانبو
 25 خيراتب 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا هذيفنتب رداصلا
 نم ةيناثلا ةرقفلا  ةصاخو )2002 ربوتكا 03 ( 1423 بجر
 ؛ھنم 5 ةداملا
 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر يقيبطتلا موسرملا ىèع ءانبو
 نوناق قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكا 09 ( 1423 نابعش
 1423 بجر نم 25 ي` خرؤملا 37.99  مقر ةيندملا ةلاحلا
 ؛ ھنم 1 ةداملا اصوصخو )2002ربوتكا 03(
 :يـلي ام ررـق

 ىßوألا ةداملا
 ماع بتاك( زاتمم فرصتم يديمحل دمحم ديسلل ضوفي

 مسرملا ،رودجوبب 1966 خيراتب دولوملا ،)ةيفيرجا ةعامج
 رودجوبب هرقم عقي يذلا ةيفيرجا ةعامجب لماعلاو
 خسنلا ةقباطمو ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ةسراممب

 .اهلوصأل
  ةيناثلا ةداملا

 .ةبقارملا ةطلس ىßإ رارقلا اذه نم ةخسن ھجوت 
  ةثلاثلا ةداملا

  .ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني 
  ةعبارلا ةداملا

 .ھيلع ءاضمإلا خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي 
 Ü< 2015نون 16 ي`  ةيفيرجاب ررـــحو

 ادبدا يÁارف ةيفيرجا ةعامج سلجم سيئر :ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 06/2016 مقر رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئرل رارق
 ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا لاجم يq ضيوفتلاب ß±∞قي

 .اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 
 ؛رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئر
 20 يـــــــــ` رداـــــــــصلا 1.15.85 مـــــــــقر فيرـــــــــشلا >ـــــــــ/هظلا ¿{ـــــــــ|تقمب
 نوناـــــــــــــــــــقلا ذـــــــــــــــــــيفنتب )2015 زوـــــــــــــــــــيلوي 07 ( 1436 ناـــــــــــــــــــضمر

 ةداـــــــــــــــــــملا ةـــــــــــــــــــصاخو  تاـــــــــــــــــــعامجلاب قـــــــــــــــــــلعتملا 113.14 مـــــــــــــــــــقر
 ؛ ھنم102

 :يــــــلي ام ررـــق
 لوألا لصفلا

 1976 خيراـــــــــتب دوـــــــــلوملا Fمـــــــــضعلا ظفاـــــــــحلا ديـــــــــسلل ضوـــــــــفي
 ةـــــــتلك ةـــــــعامجب مـــــــسرم 4ةـــــــجردلا Fـــــــéقت ھتفـــــــصب تـــــــجيجغتب
 يــــــــــ` يــــــــــ“م ةكراــــــــــشملابو يماــــــــــقم ،ةــــــــــمهملا هذــــــــــj÷ موــــــــــقيل روــــــــــمز
 ةحــــــــــــص ىــــــــــــèع داهــــــــــــشالاب ةــــــــــــقلعتملا قئاــــــــــــثولا ىــــــــــــèع عــــــــــــيقوتلا
 .اهلوصأل خسنلا ةقباطمو ءاضمالا

 يناثلا لصفلا
 ءاــــــــــضمإلا خيراــــــــــت نــــــــــم ءادــــــــــتبا رارــــــــــقلا اذــــــــــه لوــــــــــعفم يرــــــــــسي

 .ھيلع
 2016 سرام 21 ي` رومز ةتلكب ررحو

 دليم ليلخلا رومز ةتلكل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 08/2016 مقر رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئرل رارق
 ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا لاجم يq ضيوفتلاب ß±∞قي

 .اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 

 ؛رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئر
 20 يـــــــــ` رداـــــــــصلا 1.15.85 مـــــــــقر فيرـــــــــشلا >ـــــــــ/هظلا ¿{ـــــــــ|تقمب
 نوناـــــــــــــــــــقلا ذـــــــــــــــــــيفنتب )2015 زوـــــــــــــــــــيلوي 07 ( 1436 ناـــــــــــــــــــضمر
 ةداــــــــــــــــــملا ةــــــــــــــــــصاخو  تاــــــــــــــــــعامجلاب قــــــــــــــــــلعتملا 113.14 :مــــــــــــــــــقر

 ؛ھنم102
 :يــــــلي ام ررـــق

 لوألا لصفلا
 1973 خيراـــــــــــــــــتب دوـــــــــــــــــلوملا ادـــــــــــــــــب ميهارـــــــــــــــــبا ديـــــــــــــــــسلل ضوـــــــــــــــــفي
 موــــــــــــقيل ســــــــــــلجملا سيئرــــــــــــل لوألا بــــــــــــئانلا ھتفــــــــــــصب ةــــــــــــجنطب
 عــــــيقوتلا يــــــ` يــــــ“م ةكراــــــشملابو يروــــــضحو يباــــــيغ يــــــ` يماــــــقم
  ءاــــــــــــضمالا ةحــــــــــــص ىــــــــــــèع داهــــــــــــشالاب ةــــــــــــقلعتملا قئاــــــــــــثولا ىــــــــــــèع
 . اهلوصال قئاثولا خسن ةقباطمو

 يناثلا لصفلا
 ءاــــــــــضمإلا خيراــــــــــت نــــــــــم ءادــــــــــتبا رارــــــــــقلا اذــــــــــه لوــــــــــعفم يرــــــــــسي

 .ھيلع
 

 2016 سرام 21 ي` رومز ةتلكب ررحو
 دليم ليلخلا رومز ةتلكل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 09/2016 مقر رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئرل رارق

 ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا لاجم يq ضيوفتلاب ß±∞قي
 .اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو

 

 ؛رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئر
 20 يـــــــــ` رداـــــــــصلا 1.15.85 مـــــــــقر فيرـــــــــشلا >ـــــــــ/هظلا ¿{ـــــــــ|تقمب
 نوناـــــــــــــــــــقلا ذـــــــــــــــــــيفنتب )2015 زوـــــــــــــــــــيلوي 07 ( 1436 ناـــــــــــــــــــضمر
 ةداـــــــــــــــــــملا ةـــــــــــــــــــصاخو  تاـــــــــــــــــــعامجلاب قـــــــــــــــــــلعتملا 113.14 مـــــــــــــــــــقر

 ؛ھنم102
 :يــــــلي ام ررـــق
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 لوألا لصفلا
 خيراـــــــــــــــتب دوـــــــــــــــلوملا ة™/كنتوـــــــــــــــب هلل دوـــــــــــــــمحم ديـــــــــــــــسلل ضوـــــــــــــــفي

 مــــــــــسرم 3ةــــــــــجردلا يرادا دعاــــــــــسم ھتفــــــــــصب نويعلاــــــــــب 1964
 يـــــــ` اـــــــj–لع صوـــــــصنملا طورـــــــشلل اـــــــقبط روـــــــمز ةـــــــتلك ةـــــــعامجب
 داهــــــشالا لاــــــجم يــــــ` لــــــمعلا اــــــj÷ يراــــــجلا ةــــــمظنألاو ن/ناوــــــقلا

 موــــــــــقيل اهلوــــــــــصأل خــــــــــسنلا ةــــــــــقباطمو ءاــــــــــضمالا ةحــــــــــص ىــــــــــèع
÷jي“م ةكراشملابو يماقم ،ةمهملا هذ . 

 يناثلا لصفلا
 ءاــــــــــضمإلا خيراــــــــــت نــــــــــم ءادــــــــــتبا رارــــــــــقلا اذــــــــــه لوــــــــــعفم يرــــــــــسي
 .ھيلع

 2016 سرام 21 ي` رومز ةتلكب ررحو
 دليم ليلخلا رومز ةتلكل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ß±∞قي 10 مقر رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئرل رارق
 ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا لاجم يq ضيوفتلاب

 .اهلوصأل قئاثولا خسن ةقباطمو
 

 ؛رومز ةتلك ةعامج سلجم سيئر
 20 يـــــــــ` رداـــــــــصلا 1.15.85 مـــــــــقر فيرـــــــــشلا >ـــــــــ/هظلا ¿{ـــــــــ|تقمب
 نوناـــــــــــــــــــقلا ذـــــــــــــــــــيفنتب )2015 زوـــــــــــــــــــيلوي 07 ( 1436 ناـــــــــــــــــــضمر
 ةداـــــــــــــــــــملا ةـــــــــــــــــــصاخو  تاـــــــــــــــــــعامجلاب قـــــــــــــــــــلعتملا 113.14 مـــــــــــــــــــقر

 ؛ھنم102
 :يــــــلي ام ررـــق

 لوألا لصفلا
 خيراــــــــــــــــــتب دوــــــــــــــــــلوملا باعــــــــــــــــــشوب كلاــــــــــــــــــسلا ديــــــــــــــــــسلل ضوــــــــــــــــــفي

 بـــــــــــــــئانلا ھتفـــــــــــــــصب ميـــــــــــــــملك ماـــــــــــــــمحل كـــــــــــــــنخب 15/11/1963
 اــــــــــــقبط ،روــــــــــــمز ةــــــــــــتلكل يuاــــــــــــمجلا ســــــــــــلجملا سيئرــــــــــــل ثــــــــــــلاثلا
 ةـــــــــــــــــمظنألاو ن/ناوـــــــــــــــــقلا يـــــــــــــــــ` اـــــــــــــــــj–لع صوـــــــــــــــــصنملا طورـــــــــــــــــشلل
 ةحـــــــــــــص ىـــــــــــــèع داهـــــــــــــشالا لاـــــــــــــجم يـــــــــــــ` لـــــــــــــمعلا اـــــــــــــj÷ يراـــــــــــــجلا
 ،ةــــــــمهملا هذــــــــj÷ موــــــــقيل اهلوــــــــصأل خــــــــسنلا ةــــــــقباطمو ءاــــــــضمالا
 . ي“م ةكراشملابو يماقم

 يناثلا لصفلا
 ءاــــــــــضمإلا خيراــــــــــت نــــــــــم ءادــــــــــتبا رارــــــــــقلا اذــــــــــه لوــــــــــعفم يرــــــــــسي

 .ھيلع
  رومز ةتلكب ررح

  رومز ةتلكل يuامجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا
 دليم ليلخلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قلعتملا  02  مقر ديسملل يÆامجلا سلجملا سيئرل رارق
 ةقباطمو ءاضمإلا ةحص ىcع داهشإلا ماهم ضيوفتب

 .اهلوصأل خسنلا
 

 ؛ديسملل  ةيندملا ةلاحلا طباضو يuامجلا سلجملا سيئر
 نم 20 ي` رداصلا 1.15.85 مقر فيرشلا >/هظلا ىèع ءانب 
 Fميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )2015 ويلوي 07 ( 1436 ناضمر
 ؛تاعامجلاب قلعتملا 113.14 مقر

 ةيندملا ةلاحلاب قلعتملا 37.99 مقر نوناقلا ىèع ءانبو
 25 خيراتب 1.02.239 مقر فيرشلا >/هظلا هذيفنتب رداصلا
 ؛ )2002 ربوتكا 03 ( 1423 بجر
 02 ي` رداصلا 2.99.665 مقر يقيبطتلا موسرملا ىèع ءانبو
 نوناق قيبطتب قلعتملا )2002 ربوتكا 09 ( 1423 نابعش
 1423 بجر نم 25 ي` خرؤملا 37.99  مقر ةيندملا ةلاحلا
  ؛  )2002ربوتكا 03(
 م ق D 5225  مقر ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرود ىèع ءانبو
 ةصاخلا تاءارجإلا لوح 2009 زويلوي 16  خـيراتب م
 ؛ ھباون ىßإ يuامجلا سلجملا سيئر ماهم ضيوفتب
 : يـلـياـم ررــق

  ىßوألا ةداملا
 دولولا  ،دعاسم فرصتم ةحارلا كلاسلا  ديسلل ضوفي
 ةعامجب لماعلاو مسرملا ، رودجوبب  20/10/1983  خيراتب
 ةقباطمو ءاضمإلا ةحص ىèع داهشإلا ماهم ةـسرامم ديسمل
      .اهلوصأل خسنلا

  ةيناثلا ةداملا
 ليكوو ةياصولا ةطلس ىßإ رارقلا اذه نم ةخسن ھجوت 

 .صتخملا كلملا ةلالج
  ةثلاثلا ةداملا

 .ةيلحملا تاعامجلل ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه رشني 
  ةعبارلا ةداملا

 .ھيلع ءاضمإلا خيرات نم اءادتبارارقلا اذه لوعفم يرسي 
 Ü< 2015متبس 28  ي` ، رودجوبب ررحو

 ايخ يèع ديسملل يuامجلا سلجملا سيئر : ءاضمإلا
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 بهذلا يداو-ةلخادلا ةهجب ةدجاوتملا ةيباâSلا تاعامجلا سلاجمب ةقلعتملا ةصاخلا صوصنلا
 

 - ةلخادلا ةهج سلجم نع ةرداصلا تارارقلاو تاررقملا
 بهذلا يداو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةهجلا RSيست و ميظنت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ءاضمإلا و ماهملا يq ضيوفتلا
 

 يداو ةلخادلا ةهجل يوهجلا سلجملا سيئرل رارق
 ضيوفتب ß±∞قي 2017 يام 22 خيراتب 272 مقر بهذلا
 ةغللاب هريرحت مت رارق(.حلاصملل ماعلا ريدملا ىªا ءاضمإلا

 )ةيبرعلل مجرت و ةيسنرفلا
 

 ،بهذلا يداو ةلخادلا ةهجل يوهجلا سلجملا سيئر
 20 يــــــــ` رداــــــــصلا 1.15.84 مــــــــقر فيرــــــــشلا >ــــــــ/هظلا ىــــــــèع ءاــــــــنب
 يـــــميظنتلا نوناـــقلا ذـــيفنتب )2015 زوـــيلوي 7( 1436 ناـــضمر
 109 و 108 داوــــملا اميــــس الو تاــــهجلاب قــــلعتملا 111.14 مــــقر
 .ھنم
 مرحم 17 خيراتب رداصلا 2.09.441 مقر موسرملا  ¿{|تقمبو

  ةبساحملا ماظن نسب  ) 2010 رياني 03 ( ل قفاوملا 1431
 اijاعومجمو ةيبا>;لا تاعامجلل ةيمومعلا

 : يèي ام ررق
  ىßوألا ةداملا

 حلاـــــصملل ماـــــعلا ريدـــــملا ، ركبوـــــب لـــــهأ دـــــمحم ديـــــسلل ضوـــــفي
 ةــقلعتملا قئاــثولا ىèع ءاضمإلا ، بهذلا يداو ةلخادلا ةهجل
 لاـــــــجم اذـــــــكو تاـــــــقفنلا فرـــــــص و ليخادـــــــملا ليـــــــصحت رماوأـــــــب
 .ةهجلاب صاخلا يرادإلا >/يستلا

 ةيناثلا ةداملا
 2016 ربوتكأ 3 خيراتب 01 مقر ءاضمإلا ضيوفت رارق ى˙لي

 ةثلاثلا ةداملا
 ىــــــßإو حلاــــــصملل ماــــــعلا ريدــــــملا ىــــــßإ رارــــــقلا اذــــــه ذــــــيفنتب دــــــهعي
 .ھصاصتخا لاجم ي` لك ةلخادلاب Fميلقإلا نزاخلا

 2017 يام 22 خيراتب ةلخادلا ي`ررح
 بهذلا يداو ةلخادلل يوهجلا سلجملا سيئر: ءاضمإلا

 اجني طاطخلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقملا و تارارقلا
 اKLاسؤرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تاعامجلا سلاجم نع ةرداصلا تارارقملا

 
 يq ةلخادلا ةعامج سلجم فرط نم ذختملا ررقملا

 .S 2015^نجد 31  خيراتب ةدقعنملا ةيئانثتسالا ھترود راطإ
 يطايتحا رخآو Fمسر وضع باختنا : ةديرفلا ةطقنلا

  ةيباختنالا حئاوللا ةعجارومب ةفلكملا ةيرادالا ةنجللا نمض
  1437 لوالا عيبر 19  خيراتب 2015 /129  ددع ررقم
 وضع باختناب قلعتملا , S  2015^نجد 31 ل قفاوملا

 ةفلكملا ةيرادالا ةنجللا نمض يطايتحا رخآو يمسر
 .ةيباختنالا حئاوللا ةعجارمب

 
 ھترود راطإ ي` عمتجملا ةلخادلل ةيرضحلا ةعامجلا سلجم
 ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا لالخ 2015  زويلوي رهشل ةيداعلا
 .Ü<  2015نجد 31 ل قفاوملا  1437 لوالا عيبر 19  خيراتب

 يuامجلا قاثيملاب قلعتملا نوناقلا تايضتقمل اقبطو
-62-61-60-59-58 داوملا ةصاخو ھميمتت و ه>/يغت مت امك

 ةطقنلل سلجملا ةسارد دعبو ، ھنم ) 63-64-65-66
 ةنجللا نمض يطايتحا رخآو Fمسر وضع باختناب ةقلعتملا
                       .ةيباختنالا حئاوللا ةعجارمب ةفلكملا ةيرادالا

 . يديألا عفرب éFلعلا تيوصتلا ىßإ ءوجللا دعب و 
 :يèي ام ىèع ترفسأ تيوصتلا ةيلمع نإ ثيح و
 اوضع   31         :  نيرضاحلا ءاضعألا ددع
 اتوص   30         : اj”ع >Üعملا تاوصألا ددع
   اوضع  21         :   ن/قفاوملا ءاضعألا ددع
 اوضع  09         :         ن/ضفارلا ءاضعألا ددع
 دــــــــــحأ ال :   تيوصتلا نع ن/عنتمملا ددع

 :يèي ام ررق
 ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألاب سلجملا قداص          

 Fمسر وضع باختناب  ةقلعتملا ةطقنلا ىèع مهماهمل ن/لوازملا
 ةعجارمب ةفلكملا ةيرادالا ةنجللا نمض يطايتحا رخآو
 . ةيباختنالا حئاوللا

 ل قفاوملا 1437 لوالا عيبر 19 سيمخلا موي كلذو
 . Ü< 2015نجد 31

 ينامجلا حولص يديس  سلجملا سيئر عيقوت
 ىديد ن/مألادمحم  سلجملا بتاك عيقوت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةعامج سلجم فرط نم ةذختملا تاررقملا

 . 2016 يام رهشل ةيداعلا ھترود راطإ يq  ةلخادلا
 

 بئانو سيئرو ءاضعأ باختنا ةيلمع  : ىªوالا ةطقنلا
 ثا>;لا ىèع ةظفاحملاو نماضتلاو ةرسألا ةنجل سيئر
 .يناسحلا

 : ةنجللا ءاضعأ باختنا -1
 

 1437 بجر 27  خيراتب 2016 / 05  ددع ررقم
 ةصاخلا ةطقنلاب قلعتملا 2016 يام 05 ل قفاوملا

 ىcع ةظفاحملاو نماضتلاو ةرسألا ةنجل ءاضعأ باختناب
 . يناسحلا ثاâSلا

 
 رهـــــشل ھـــــترود راـــــطإ يـــــ` عـــــمتجملا ةـــــلخادلا ةـــــعامج ســـــلجم نإ
 بــجر 27 خيراــتب ةدــقعنملا ةــينلعلا ةــسلجلا لالــخ 2016 يام

 نوناـــقلا تايـــضتقمل اـــقبطو 2016 ياـــم 05 ل قـــفاوملا 1437
 ؛ تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا
 ةنجل ءاضعأ باختناب ةقلعتملا ةطقنلل سلجملا ةسارد دعبو
 ؛ يناسحلا ثا>;لا ىèع ةظفاحملاو نماضتلاو ةرسألا
 ؛  يديألا عفرب éFلعلا تيوصتلا ىßإ ءوجللا دعب و
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 :يèي ام ىèع ترفسأ تيوصتلا ةيلمع نإ  ثيح و
 اوضع 33        : نوقفاوملا ءاضعألا ددع
 دحأ ال :  نوضفارلا ءاضعألا
 دحأ ال :  نوعنتمملا ءاضعألا
 :يèي ام ررق

 مهماــهم ن/لوازــملا ءاــضعألل ةــقلطملا ةــيبلغألاب ســلجملا قداــص
 ثا>ــ;لا ىــèع ةــظفاحملاو نماــضتلاو ةرــسألا ةــنجل ءاــضعأ ىــèع
 . يناسحلا

 : يßاتلاك ي‰و
    يكوتشلا كرابم •
    فيسوب دمحم •
   شرطل روشاع •
   نيزدمحا يèع •
 ، ھبر ھيبرم ةلاهوبلا •

 .2016 يام 05 ل قفاوملا 1437 بجر 27 سيمخلا موي كلذو
 ينامجلا حولص يديس  سلجملا سيئر عيقوت

 ىديد ن/مألادمحم  سلجملا بتاك عيقوت 
 نماضتلاو ةرسألا ةنجل سيئر باختنا -2

 : يناسحلا ثاâSلا ىcع ةظفاحملاو
 

 1437 بجر 27  خيراتب 2016 / 06  ددع ررقم
  ةصاخلا ةطقنلاب قلعتملا 2016 يام 05 ل قفاوملا

 ىcع ةظفاحملاو نماضتلاو ةرسألا ةنجل سيئر باختناب
 . يناسحلا ثاâSلا

 رهـــــشل ھـــــترود راـــــطإ يـــــ` عـــــمتجملا ةـــــلخادلا ةـــــعامج ســـــلجم نإ
 بــجر 27 خيراــتب ةدــقعنملا ةــينلعلا ةــسلجلا لالــخ 2016 يام

 نوناـــقلا تايـــضتقمل اـــقبطو 2016 ياـــم 05 ل قـــفاوملا 1437
 ؛تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا
 ةــنجل سيــئر باــختناب ةــقلعتملا ةــطقنلل ســلجملا ةــسارد دــعبو
 ؛ يناسحلا ثا>;لا ىèع ةظفاحملاو نماضتلاو ةرسألا
 ؛  يديألا عفرب éFلعلا تيوصتلا ىßإ ءوجللا دعب و
 :يèي ام ىèع ترفسأ تيوصتلا ةيلمع نإ ثيح و

 اوضع 33        : نوقفاوملا ءاضعألا ددع
 دحأ ال :  نوضفارلا ءاضعألا
 دحأ ال :  نوعنتمملا ءاضعألا
 :يèي ام ررق

 مهماــهم ن/لوازــملا ءاــضعألل ةــقلطملا ةــيبلغألاب ســلجملا قداــص
 ةرـــسألا ةـــنجلل سيئرـــك يكوتـــشلا كراـــبم ديـــسلا باـــختنا ىـــèع
 موــــــي كــــــلذو ، يناــــــسحلا ثا>ــــــ;لا ىــــــèع ةــــــظفاحملاو نماــــــضتلاو
 . 2016 يام 05 ل قفاوملا 1437 بجر 27 سيمخلا

 ينامجلا حولص يديس  سلجملا سيئر عيقوت
 ىديد ن/مألادمحم  سلجملا بتاك عيقوت 

 نماضتلاو ةرسألا ةنجل سيئر بئان باختنا -3
 : يناسحلا ثاâSلا ىcع ةظفاحملاو

 
 

 1437 بجر 27  خيراتب 2016 / 07  ددع ررقم
  ةصاخلا ةطقنلاب قلعتملا 2016 يام 05 ل قفاوملا

 ةظفاحملاو نماضتلاو ةرسألا ةنجل سيئر بئان باختناب
 .يناسحلا ثاâSلا ىcع

 رهـــــشل ھـــــترود راـــــطإ يـــــ` عـــــمتجملا ةـــــلخادلا ةـــــعامج ســـــلجم نإ
 بــجر 27 خيراــتب ةدــقعنملا ةــينلعلا ةــسلجلا لالــخ 2016 يام

 نوناـــقلا تايـــضتقمل اـــقبطو 2016 ياـــم 05 ل قـــفاوملا 1437
 ؛ تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا
 سيــئر بــئان باــختناب ةــقلعتملا ةــطقنلل ســلجملا ةــسارد دــعبو
 ؛ يناسحلا ثا>;لا ىèع ةظفاحملاو نماضتلاو ةرسألا ةنجل
  ؛ يديألا عفرب éFلعلا تيوصتلا ىßإ ءوجللا دعب و
 :يèي ام ىèع ترفسأ تيوصتلا ةيلمع نإ  ثيح و

 اوضع 33        : نوقفاوملا ءاضعألا ددع
 دحأ ال :  نوضفارلا ءاضعألا
 دحأ ال :  نوعنتمملا ءاضعألا
 :يèي ام ررق

 مهماــهم ن/لوازــملا ءاــضعألل ةــقلطملا ةــيبلغألاب ســلجملا قداــص
 ةــــــنجل سيــــــئر بــــــئانك فيــــــسوب دــــــمحم ديــــــسلا باــــــختنا ىــــــèع
 كـــلذو ، يناـــسحلا ثا>ـــ;لا ىـــèع ةـــظفاحملاو نماـــضتلاو ةرـــسألا
 . 2016 يام 05 ل قفاوملا 1437 بجر 27 سيمخلا موي

 ينامجلا حولص يديس  سلجملا سيئر عيقوت
  ىديد ن/مألادمحم  سلجملا بتاك عيقوت 

 ةنيدمب لئاسلا >/هطتلاو ءاملا >/بدت ةيعضو : ةيناثلا ةطقنلا
 . ةلخادلا

 
 1437 بجر 27  خيراتب 2016 / 08  ددع ررقم

 يq ةلثمتملا ةطقنلاب قلعتملا  2016 يام 05 ل قفاوملا
 . ةلخادلا ةنيدمب لئاسلا RSهطتلاو ءاملا RSبدت ةيعضو

 رهـــــشل ھـــــترود راـــــطإ يـــــ` عـــــمتجملا ةـــــلخادلا ةـــــعامج ســـــلجم نإ
 بــجر 27 خيراــتب ةدــقعنملا ةــينلعلا ةــسلجلا لالــخ 2016 يام

 نوناـــقلا تايـــضتقمل اـــقبطو 2016 ياـــم 05 ل قـــفاوملا 1437
 ؛ تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا
 ءاــــملا >/بدــــت ةيعــــضوب ةــــقلعتملا ةــــطقنلل ســــلجملا ةــــسارد دــــعبو
 ؛ةلخادلا ةنيدمب لئاسلا >/هطتلاو
 ؛  يديألا عفرب éFلعلا تيوصتلا ىßإ ءوجللا دعب و 
 :يèي ام ىèع ترفسأ تيوصتلا ةيلمع نإ  ثيح و

 اوضع 31        : نوقفاوملا ءاضعألا ددع
 دحأ ال :  نوضفارلا ءاضعألا
  02 :  نوعنتمملا ءاضعألا
 :يèي ام ررق
 ن/لوازملا ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألاب سلجملا قداص  

 : ةيلاتلا تايصوتلا ىèع مهماهم
 ءاملا عاطق – ءابرهكلاو ءاملل éFطولا بتكملا ةوعد •

 ÆFلا تاقانتخالا ةهجاوم ي` ةلماك ھتيلوؤسم لمحت ىßإ –
 . ةنيدملا ءايحأ ضعبب ي¡صلا فرصلا تاونق اهفرعت

 ءاملا عاطق – ءابرهكلاو ءاملل éFطولا بتكملا ةوعد •
 مئاد ديوزت نامضل ةيلمع >/بادت داختا ي` عارسالا ىßإ –
 . برشلل حلاصلا ءاملاب ناكسلل مظتنمو
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 ءاملا عاطق – ءابرهكلاو ءاملل éFطولا بتكملا ةوعد •
 كالj€سالا رصح نامضل ةيلمع تاءارجإ داختا ىßإ –
 . ك>;شم لكل يèعفلا يرهشلا

 يuامجلا سلجملا عم قبسم قيسنت ةرورض •
 قحلت نأ اj‹أش نم لاغشأ ةيأ ي` عورشلا لبق ةلخادلل
 . ةنيدملاب ةيتحتلا تاينبلاب ررضلا

  ةجلاعم ي` لاغشألا ي` ةدوجلا ىèع ديدشتلا •
 ءاملل éFطولا بتكملا تالخدت اÓjدحت ÆFلا تاهوشتلا
 قفارملاو ةيتحتلا تاينبلاب حلاصملا نم ه>/غو ءابرهكلاو
 . ةنيدملاب ةيمومعلا

 ةظفاحملا ةيلمع ي` طارخنالا ىßإ ةنكاسلا ةوعد •
 . ةنيدملاب ةيمومعلا قفارملاو تآشنملا ىèع

 ءاملل éFطولا بتكملل ةيوهج ةيليثمت ثادحإ •
 . بهذلا يداو ةلخادلا ةهجب ءابرهكلاو

 05 ل قــــفاوملا 1437 بــــجر 27 سيــــمخلا موــــي كــــلذو
 . 2016 يام

 ينامجلا حولص يديس  سلجملا سيئر عيقوت
 ىديد ن/مألادمحم  سلجملا بتاك عيقوت 

 
 ماعلا ريدملل سمتلم عفر : ةثلاثلا ةطقنلا

 ن/ب ديدج يوج طخ  حتف دصق ةيبرغملا ةيكلملا طوطخلل
 .شكارم >Üع سافو ةلخادلا  ÆFنيدم

 
 1437 بجر 27  خيراتب 2016 / 09 ددع ررقم

 عفرب ةقلعتملا ةطقنلاب قلعتملا 2016 يام 05 ل قفاوملا
 حتف دصق ةيبرغملا ةيكلملا طوطخلل ماعلا ريدملل سمتلم
 .شكارم S^ع سافو ةلخادلا  øßنيدم نRب ديدج يوج طخ

 
 رهـــــشل ھـــــترود راـــــطإ يـــــ` عـــــمتجملا ةـــــلخادلا ةـــــعامج ســـــلجم نإ
 بجر 27 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا لالخ  2016 يام

 نوناـــقلا تايـــضتقمل اـــقبطو 2016 ياـــم 05 ل قـــفاوملا 1437
 ؛ تاعامجلاب قلعتملا 113-14 مقر Fميظنتلا
 ريدــملل سمتــلم عــفرب ةــقلعتملا ةــطقنلل ســلجملا ةــسارد دــعبو
 دــيدج يوج طخ حتف دصق ةيبرغملا ةيكلملا طوطخلل ماعلا
 ؛شكارم >Üع سافو ةلخادلا  ÆFنيدم ن/ب
  ؛ يديألا عفرب éFلعلا تيوصتلا ىßإ ءوجللا دعب و 
 :يèي ام ىèع ترفسأ تيوصتلا ةيلمع نإ  ثيح و

 اوضع 31        : نوقفاوملا ءاضعألا ددع
 دحأ ال :  نوضفارلا ءاضعألا
  02 :  نوعنتمملا ءاضعألا
 :يèي ام ررق

 مهماــهم ن/لوازــملا ءاــضعألل ةــقلطملا ةــيبلغألاب ســلجملا قداــص
 ةـــــيبرغملا ةـــــيكلملا طوـــــطخلل ماـــــعلا ريدـــــملل سمتـــــلم عـــــفر ىـــــèع
 ساــــفو ةــــلخادلا  ÆFنيدــــم ن/ــــب دــــيدج يوــــج طــــخ حتــــف دــــصق
 ل قــفاوملا 1437 بــجر 27 سيــمخلا موــي كــلذو شكارــم >ــÜع

 . 2016 يام 05
 ينامجلا حولص يديس  سلجملا سيئر عيقوت

 ىديد ن/مألادمحم  سلجملا بتاك عيقوت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


