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  اءـــــــــــوم االربعـــي 2020ة ــــــــــــــبلدي لسنالة للمجلس ــــــــــــــــــــــــالدورة العادية الثاني بقاعة االفراح واملؤمترات البلديةالتأمت 

اللومي رئيس البلدية وحبضور السادة اعضاء لساعة العاشرة صباحا اثناء جلسة علنية برئاسة السيد منري على ا2020اي ـم 27

اآليت  2020ماي  8بتاريخ  21/7600الس البلدي الذين متت دعوم ملواكبـــة اعمـــال اجللســــــــــة حسب االستدعاء عدد 

 ام كرمي  حممـــــد فوزي اللومـــــــيــــــــــــسندس الفرخيــــــــــة ، منــــــــــري العفــــــــاس ، غــــازي املســــــدي ، وس ابتســـــــــام عطية اهللا ، :م ــــــــذكره

، وليد الفقي ، سعيدة الفخفاخ ، وسام ذويب ، أنور جبري ، اميان القروي ، حممود قدورة ، استربق املعاجل ، هاديـــــــــة الشريف ،

مسري ، ام املرداسي ، ضحى بوزيــد ، حممد وجدي العايــدي ، حممد جنيـــــــــب واردة ، عزالدين السالمي  وليد كريشــــــــــان عص

  .الشريف ، نعمة شعبان ، زاهر اللوز ، عبد اهللا بن عبد اهللا ، نوال شحيدر وعبد العزيز خلف 
  

د امليساوي راوية عمرية ، ــــــالرتكي ، منصف مخاخم ، سرييـــــــــن بن شريفــــــة ، أمحسلمى  :ادة ـــــــوقد تغيب عن الحضور الس  

  .راضية الفقي ، فرح الفرايت ، درة شقرون ، معز بن رحيم ، امحد غرسالوي ، تيسري عبد الدامي ، رمي الطريقي وسنا السالمي 

تب العام للبلدية ، يوسف وهلــــــــا ، شكري اللــــــوز امحد قيدارة ،  حافظ اهلمامي الكا: كما واكب اعمال هذه اجللسة السادة   

  . كمال عبيد ، حممد بوعني وحسناء قربوط 

  السيدة آمال بن حسن  :عن القباضة البلدية    

  . عن وسائل االعالم ومكونات اتمع املدين نيهذا باالضافة اىل عدد من االطارات اجلهوية وممثل  

بأحر التهاين مبناسبة عيد الفطر املبارك هلم ة على بركة اهللا السيد منري اللومي رئيس البلدية مرحبا باحلاضرين ومتقدما افتتح اجللس  

  .ومتمنيا للجميع الصحة والعافية وداعيا اهللا ان يزيح عن الشعب التونسي كافة وباء فريوس كورونا 

العوان احلجر الصحي للتصدي لفريوس كورونا متوجها بالشكر اجلزيل مث استعرض اجلهود اليت قامت ا البلدية خالل فرتة   

النظافة والصحة على اهودات االستثنائية اليت قاموا ا من خالل رفع الفضالت وتعقيم الفضاءات واملباين يف ظروف حرجة 

  .داعيا اعضاء الس للوقوف تقديرا هلم 
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  خلية االزمة بكافة اعضائها من ممثلي االدارة والس واليت كان هلا دور فعال يف  الدور الذي قامت بهكما مثن     

  .جماة جائحة كورونا     

  .مث توىل الس البلدي باالمجاع تعيني السيدة ابتسام عطية اهللا املساعدة الرابعة لرئيس البلدية مقررة للمجلس       

  :مال الس على النحو التايل بلدية على احلاضرين جدول اعالمث تال رئيس       

 2019املصادقة على احلساب املايل لسنة  )1

والذي تضمن اسئلة ومالحظات حول  2020مارس  6االجابة على املكتوب الوارد من بعض أعضاء الس البلدي واملؤرخ يف  )2

 للمجلس ن النظام الداخلي ــــــــــــــم 32ات الفصل ـــادارة العمل البلدي وذلك عمال مبقتضي

  من  216بلدية انه عمال مبقتضيات الفصل الوقبل أن يشرع الس يف مناقشة النقاط املعروضة عليه بّني رئيس 

ان تسبق انعقاد هذه اجللسة جلسة متهيدية ولكنه تعذر ذلك نظـــــرا الســـــــــــباب قاهرة تتمثل جملة اجلماعات احمللية كان من املفروض 

  .صحي الشامل يف فرتة احلجر ال

  . علما وان الس البلدي مطالب قانونا باملصادقة على احلساب املايل قبل اية شهر ماي من كل سنة 

  

  2019الحساب المالي لسنة المصادقة على  )1

يل املاعند مناقشـــة احلساب : " ما يلي من جملة اجلماعـــــــــــــات احمللية الذي ينص على  218عمال مبقتضيات الفصل

  "الس البلدي رئيسا للجلسة  نتخبللبلدية ي

 .هذه النقطة صادق الس البلدي باالمجاع على تعيني السيدة سعيدة الفخفاخ رئيســـــــــــــــة للجلسة ملناقشـــــــة   
  :سعيدة الفخفاخ ة السيد

 14/05/1975المؤرخ في  1975لسنة  35 دوفق القانون األساسي عد 2019تبعا لمصادقة المجلس البلدي على ميزانية سنة   

الذي ينص على نفس القانون  فإنه يقع ختمالميزانيةوفق 18/12/2007ي ـــالمؤرخ ف 2007لسنة  65كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

يقة طبقا أن مجلس الجماعة المحلية يدرس في دورته المنعقدة في شهر ماي الحساب المالي للسنة الماضية و يقع إعداد هذه الوث

  .من مجلة المحاسبة العمومية 282لمقتضيات الفصل 

خالل السنة ويلغي  المدفوعةالميزانية المبلغ النهائي للموارد الفعلية المستخلصة وألوامــر الصرف  بختمويحدد القرار المتعلق   

وح بحسابات الجماعة المحلية تحت اإلعتمادات الباقية بدون إستعمال كمايرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحساب الخاص المفت

عنوان المال اإلحتياطي الذي يمكن استعماله لتمويل مصاريف التجهيز أو إن اقتضى الحال تسوية العجز الحاصل خالل السنة 

  . 2019وفي مايلي نتائج الحساب المالي لسنة . أولسداد الديون المتخلدة بالعنوان األول
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ا��زء 
  وا�
	وان

 ا��	�� ا����� ا������ض   ���2019دات ا��ر��
 إ�� ���

31/12/2019 

 

(1)  

ا����ر�ف 
 ا����� إ�� ���

31/12/2019 

 

(2)  

  
  �
ا������ض ا����

د�د ���ر�ف ���
�ن  4و3ا��زء 

  2ا�
	وان

 

(3)  

ا����ر�ف 
ا���ددة ����ز!�ن 

�ن ا�
	وان  4و3
ا�
	وان ��وارد  2

 ا$ول

(4)  

  ا�%�!ض
  

 
(5)  

  	%��ت  رد�وا

ا�
	وان 
  :ا$ول 

50100000,000  44455000,000  47558470,079  
40270622،407  

  
3203087،697    

4084759،975  

(3+2)-1= 5*  

ا�
	وان 
  :ا�&�	�
  4و3ا��زء 

25235000,000 30880000،000 25301290،738  14139861،642    3203087،697  

  

14364516،793  

(4-2)-1=5**  

ا�
	وان 
: ا�&�	�
  5ا��زء

1242000,000  1242000,000  1498671،107  1028591،327      

  
470079,780  

( 2-1)= 5***  

  
  

  18919356،548  3203087،697  3203087،697  55439075،376  74358431،924  76577000،000  76577000,000  ا��� 

 

  ن العنوان الثاني يعود باألساس إلى هذا وأن الفارق الحاصل بين المرسم والمحقق  في إعتمادات الجزء الخامس م     

حصول البلدية علي إعتمادات محالة  من وزارتي السياحة لتهيئة المناطق السياحية ووزارة البيئة لتهيئة الحديقة العمومية وكذلك 

  .2019من مجمع الصيانة والتصرف ووكالة حماية الشريط الساحلي  خالل تصرف 

  ، 2020ماي  14شؤون المالية ومتابعة التصرف في جلستها المنعقدة بتاريخ واثر عرض الموضوع على لجنة ال     

  ، 2020ماي  20وعلى المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ      
    

  :وعلى العمليات اآلتي بيانها 2019فالمعروض على جنابكم الموافقة على ختم الميزانية البلدية لسنة 
 

وحسب  به العمل وانين األول والثاني التي بقيت بدون استعمال وذلك طبقا للتشريع المالي الجاريإلغاء بقايا إعتمادات العن - 1- 

  التفاصيل الواردة بحسابات القابض البلدي ومطابقتها لدفتر البلدية

 :كما يلي مفصلةد18919356,548:نقل البقايا من العنوان األول و الثاني وقدرها  - 2-    

  

  د4084759,975:  تدرج ضمن المال اإلحتياطي 2019ائض العنوان األول غير المستعملة لسنة  المبالغ المقامة من فو *

  د             14364516،793:                                           4و3بقايا العنوان الثاني الجزئين **

  د470079،780:بقايا العنوان الثاني الجزء الخامس التي تدرج ضمن حسابات التحويل ***

  )2من ع4و3المقابيض المستعملة لتسديد مصاريف الجزئين +  1المصاريف الحقيقية ع( – 1المقابيض الحقيقية ع= الفائض *

بموارد من  2من ع4و3المصاريف المسددة بالجزئين -2من ع4و3لمصاريف الحقيقيةالجز(-2من ع4و3االمقابيض الحقيقيةالجزء=الفائض   **

  )1ع

 2المصاريف الحقيقية الجزء الخامس من ع  - 2لمقابيض الحقيقية الجزء الخامس من عا= الفائض  ***

 

  ��ــــ� رأي ا����ـــــ� ؟

  

���ت �������� ا� ذ�� �� �� ��ب ا����شا�� ��:  
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�� هللا ����: ا� �$ة ا"! �م ���  � ��!�ا��  "#$��%:  

* 6#5 �4/م !'�12 ا�0��(* ا��'�#* ��(�اد +/ا.� ا��-�د+* (�) ا�'&�ب ا:ا���() ا'ول '� *#��� *#��) �� ھ����
8'* ��� ا��/ا.� "! �$���ي �'" !:��$/ن ���� <�  ا��#<ا�#* و��0

  

�1 !" ا�&#ـــ�ة ?ت و��(�� ��A#B ا��#<ا�#* وذ�� ��/+/ف (�) ا? �ھ/ %��1 ��##� :+�(* ا�ا���() :� ���ر.#&*  ���
��H* 2#� ا����Bت وا?2�4I-B! J �������4 و!��H* ا�-�ف ���#*��0*ا�FGون ا�! ") � K I�� �8ت  

ا?�QKل و!��H* ا���GرL4 ا�) �Oورة ���#N ا�0 /د �'�#M ا���GرL4 وا��ت ا2�Hادا ��&�(�� � ��� د(� ر.#&* ��0* 
.  

  

�,$ هللا "- �,$ هللا  $�&�ت ��##�#* �:/�4 ا�داء ا�$��ي و����4 �/8#�ت و!���6ت د(� ���* ا(�Sء ا��0�> ا�) ا��#�م �0� :ا� 
 IS�?ا (�4* ا������ر���ء �� *H%�� ت�!/T�!و L4ر�G�� اد �-/رات�)وا *'Oوا  

  

�1ا�$0- ا� /.*  $��&* ا���1 ا�$��ي وL�4 ا?ط�ع (�# � !"  :ا� % �S'! �د(� ا�) ��و4" ا����T6ت وا�/8#�ت �
  .��د دورة ا��0�> (�Sء +$I ا�H?ط�ف ا

   L4ر�G�ا� *H���� *'Oا�#0#* وا�� ود(� ا�) �'��4 ا2!/�Hا� �#%W  ��� �&�ءل (" !��B� �KFت ا�

  

$�أد �X.�B  14ا($� ان �&$*  :ا� �$ و��$ �3045ن H� � I#د�G ي��ود(� ا�) �Oورة !�ا%H* ا(�اد ا��#<ا�#* I ا��0�> ا�$
  ا�2ت ا�0#�ة ����GرL4 ا��<!L ا��0زھ� ، وا��#�م ����ظ�ة ا���ر وا(�اد ا��ر

�#�ت ���� �#" ان ا��4�H !" ا���Gر�H� >0�� �� L4م ا(�اد ا��را�2ت (�) [�ار  *H#O��G* ، +�(* ا��H ا��?دارة *!�H
*#�Bا� ���-���  X����� ي��  وا�&/ق ا�$

  

8�4 ا��7.* ر6�� ا�,��0$ . $�/ى ا?ط�ر �� ا��0ز ا���GرL4  % 50ا($� ان �&$*  :ا� &! (�ھ� �&$* !�$/�* ر[� ا����.` (
 �$H4 يAوا� ��Bا�M.ا/Hب  !" ا�/�  .، ��� أ�Kر ���A ا�) ط/ل ا?%�اءات ا?دار4* �� (�م �'�#M ا?��0ز ا��:

� ط/  � �� ھAه ا���6�* ��� +��� �$�!�G! *0رL4 %��4ة و��� !��H* ا���GرL4 ا�� IGB4 �� ي��ر ��� �#" ان ا��0�> ا�$
 �ا�'�/ل ا��وا�04د  ا?��0زH����م �����GرL4  ز!* ���� �H4* 2#�/ن دا���$�� ���) ا��T#� ا� #�) ��  و��-�د+

    

�#N !" ا��0 /دات وا�H�I ���&�0م �#" ���* ا���0ن���#�م ��?��0زات ا��:�/�*  وا?دارة ا�$��4* ��� ط��1 ����.  

  O ��4رج / � X�&$* �&/ق ا������ره !" أ!� �#� ا�* 0��G! "رL4 ا���ب و+� �� ا����&و2/ف ��/م �I� I#�A  ط�ف !
� أ+�ب ا�%�لا�-H/��ت � c'B�.  

  

 4��  :ا� �$ أ(7ر 9,� c�  ���ط  �3�'/ر ���

1(  *#�##�� *&�0�> ا�$��ي ا��:��$* ����#�م �0���* ـــ�B#ا�'�/ل ا��د ـ��/+/ف (�) ا?��?ت ا��/%/دة وا�04� � 0��H� 

 ��&M %��4 %��4ة �$�ا4*��/ن !�:���  2020%/ان  25ا+�اح (�� %�&* ��##�#* 4/م  )2

و�'��4 ا�$�ا!e وا���GرL4 ا��<!L ا��0زھ� !L ا�'�/ل ا��ز!ــــ* ���ـــL ا�H�I ا�$��ي �I ��0* ?�04د �* ##�#�#�م �0�&�ت ��ا� )3
 L4ر�G�ا� � ���#1 ا?و�/�4ت �

  

�>�م ا��4دا:*  $�  : ا� 

��� ���A !" ط�ف �XHـ �  ا�$��4#"وا?دارة وا?(/ان  $��4*ا� ا���0ن  #" ا��0 /دات ا�

$� اھ� !�&1 وH4 يAا� �ا?6�ام ا��$�دل �#" ا?(�Sء وا?دارة وا��اد ا�����* ��ض ـ ا��:��$* ����##� وا�H�I ا�0��(
'�#M ا���0ح ا��:�/ب �� %�#L ا���0?ت �  

  

��#�م !&���� ا��ى :ا� �$ .<�7د =$ورة �ا��0زھ� وا��:��$* ا?�:�ق !" و�#�* ��##�#* 4� و 2020%/ان  25�0�&* ��##�#* 4/م 
م وا��#��ء  �100$�ى (�) [�ار !�Gوع ا��#�و ا�N#BJ ، ا��gوي ذات ط/ا��G! ، Mوع ا�!��ظ�ات ا���ر ����GرL4  د��(�ا

�* وا���م ا��0ز:H�ا� L4ر�G�ا�  
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 $�>. $�  : �7زي ا��7.* ا� 

  ـ ا��(/ة ا�) ا�-�ي ��Tھ�ة ا?�-�ب ا�O/B/ي وا�$��ء ا�O/B/ي وا�04د 6�/ل �:$#M ا����/ن   

  �/�#� ا��gوي ا�0���O *#)ورة ـ   
  

8�4 ا��7.* ر6�� ا�,��0$ . $��  :ا� -�ي ���4�H !" ا�T/اھ� ا��� *'Oل وا/��&* ���Kاف ا�&#� ا�/ا�� ?�04د 6% ��) �#2
I�  �:�ا (�) %���#* ا����4*   ��

�زة �/LO ا?2> ا�-'#'* ��� /ض ���H�I ا�$��ي (�) %�#L ا��&/�4ت   �! *&�  ـ ا�/8#* ����#�م �0
    

�  :ا� �$ة ا��0ن ا�@4وي �G� *#!/�H2&�ت ا�F�ا� L#�%ا ا����/ن وA�0وز ھ� � ���و?4 *#!/�Hا� *B#ن ا�/ظ/���� *HO�� *4��ا�$
  ��0ز ا���GرL4 ا����ط* �H �� � !" ا�$hء �� �&M ا

   L4ر�G�ا� XH� �� �##Q� و�� *�:H! ���� ���0* +#�دة ?�#�ر  ��� ا+��6 ا?�2اع ��/4"و+� �� ا��0ز �XH ا���GرL4 ا�
 L4ر�G�ذات ا?و�/4*ا�  

  

 A�B 101Cا� $,� $�  : ا� 

�ة ا�'�0 ا�-'� ا�4A" +�!/ا �ا�$��4* ـ �����K �4 ��(/ان ا�$��4#" ورؤ�2ء ا���0ن � *�  �(��ل %�4* ط#

 *�4�����* وا�#�ر ا���GرL4 ا� �!* وا��B#�ة �G!و *'O�04د رؤ�4 وا��:��$* �ـ ا�  
  

  : اD>E � )F "7ز$0 

/اI8 �#" ا(�Sء ا��0�> ا�$��ي  �� I6 �04د��:��$* �ـ ا�  

� ا�'&�ب ا����� ?��0ز ا���Gر4� X.�Bل ا��Q�) وا% * ا�$�د ، ـ ا��(/ة ا�) ا�Q##� وا2) *#���% �BS� �L ا�
  ا?6#�ء ا�HG$#* ، ��ب ا��4/ان وا�:�+�ت 

  

�ة ا?�#�ة وا(��� ("  ا+�!� ا(Aار :ا� �$ة ھ�د�0 ا��43* Bا� �� � ��#] (�)� B2ا  <���Hم اھ��م ا[�$#* ا(�Sء ا��0
 ������ و����G � ا����� � !" ر.�2* ا���0* � ا2�����4 !ّ�� د�H � ا�)ا�$��ي ���H�I ا��*#�� �  "4�#2�B4�K "* ا���0ح  !�#!>�

 *������0* ا�� *&#.�� � !� ! �� M#�/�#� وا�H  وا��B/ن وا���#* وا�

� +�!� � � ر.#&* ��0* ا����T* وا�$#k* ور.#&*  ��� د(�  � ��ل ��ة ا�'�0 ا�) ��G ا?��0زات ا�)/:��0* ا�H�I ا�
�) ا�-B'* ا��) �� ا�-'���4* وا�04د I6 ��(�م وا�/اI8 ا��ا�$�� *#�2  

  

�,$ هللا "- �,$ هللا  $�� :ا� � c�  :���ط  �3�'/ر ���

1( B4$* !" ا��+ �� وا���0ح �&$� و�&�ءل (" ا��0زات ا��0�> ا�$��ي ھI ھ$&� IGBان ا� �$��� �#" ا�I c أم !" ا���0ح  ، Gأ(
���KFات ا���0(* ��H�I ا�$��ي �� �I ا���0?ت ��� �# � �'##" !�KF ر�O ا��0ز �/6* +#�دة !�+��* +�م و�#�* !�Gوع 

  *4��  ا��/اط�#" (�) ا�$

  

�) !�KFات �&$* ر�O ا��/اط"  )2) >���� � ا��:��$* ���#�ر ا���GرL4 ذات ا?و�/4* ا�

�) ا��0 /دات ا��$Aو�* وا��:�� )3) "#4�� و!�T/!�ت ��%H* و!��*  * ��(�اد �-/رات ودرا�2ت$����4 ا��S)l� ��Gء وا�$

4(  TB'� ") �#$H NHO ا?��0ز" �ا�

  

�$ة ا��IJIخ C: ة$��ك ا�Aي  ا�H�Iا��(/ة ا�) ��ك ا��0ذ��ت و :ا� G�ا����2 ا� *#��� (�� ا��0�> ا�$��ي وھ/ 4 16(� ��H�0
 *#�##�  .�B8+> وا��#�م ���0�&* ا����زة ا�

  

�) ا�'&�ب ا����  ) �4/-� ،ا�� ذ�� د(� ا�) ا�  

   I-B�� ر.#> ا�$��4* ا���(* وذ�� ط$�� �!/�0�*  218و+$I ا��Gوع �� ذ�� [�در ا�&#� !�#� ا��� M�H!" ا����/ن ا?2�2� ا��
، *#�  ا�0��(�(� ا��'

  ، -0ا�<�4E "�7ا�@� N5 ا��Mء ا����� ا�,�$ي�!�K ا��>�د=�   

   7MCزاھ4 ا��7ز "�:!+�8ء ا� OP7<" QI!Rي اSا�  

�- "@���6 ا�!>K07 ا��>�ST� �,Rا R ) .� ھ7 .,        
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� ا�ر ا���و�ت ا���ق ا���د ���ر ا��و�� ر��س ا���د�� ������ و�رأس ا�����   ���  .ووا�ل ا����س ا���دي ا
  

(�� ، زاھر ا��وز ، زا�د�ن ا�� :�ن ا���دة   ��2020رس  6ا���د�� ا���ت ��$�وب �ؤرخ  �  ��ن ا���د ر��س ا���د�� ان  
، ����ر �د ا�دا�م �ب وو��م 1�0 رو�� ، و��د $ر��0ن ، ���د ���ب واردة ، �د / �ن �د / ، .�- �وز�ـــــــــد و��م ذ

  ��.�ن �6ض ا����4 وا��(�ظ�ت وھ��م 2ر��ل 
  

.و ا����س ا���دي �ن ا��ظ�م ا�دا��9 �����س ا���دي أط- ا�$��� ����د زا�د�ن ا��( 32و�( ����.��ت ا��7ل    ��
�:�  ���د�م ��9ص �(���� ا�واردة ����را��� ا���0ر ا��:� ��- ����- ا����4 

  

�1ا�$0- ا� /.*    $�  : ا� 

�) ا��!4Xر �,WC ا��Mء ا����� ا�,�$ي ورؤ:�ء ا����ن وا��@4ر0- : ا� Uال ا'ول Y!7ل ا�R 

 I-Bا� "! (ة ا?و���B��6م ا��� ��)ا� 206 *�0! "! *#�ا��0�> ا�$��ي 4��S) I� L/ !" ا(�Sء " 0��(�ت ا��'
��#� !" +$I ر.#> � c#�) c#$�4� ا� ��/��+ c�� H� *ط���م ا�� �آداء ا� ") �)�K رA) 8/رة ا�دون �4* ���#�م �/ا%$��c ، و���$

c.�S)س ا��ا� *��� *#$�]�� c!� ! "! ءه�B)ي ان ��4ر ا��0�> ا�$��� "��4 c��0� ��?!�  (�م ا2�H��وذ�� �2 �H��c) و�
-* ��ا�#� ا�:H" ��ى ا��J�ا?دار4* ا� *��' "،  

 I-Bا� "! *#���� %�ء �# �  211و����6م ا���Bة ا�� 8/رة ا2���* أو �B� "! " 1#Q> ا����/ن ا���A/ر ا(�ه وا��
�) ان ��Hض 6) c�/�4 "! "##H� ي���?ت ا�QG/ر (�) ا��0�> ا�$��ي �� اول ر.#> ��0* او !��رھ� 4/�) ر.#> ا��0�> ا�$

�&* ��H4ھ� %.  

� ا���0ن � I8�'ر ا�/QGي �2 ا���4/�) ا��0�> ا�$ "،  

 I-B��6م ا���39و  c-و� <+�B8 *4��0�> ا�$��ي �$��� ��$� S6/ر ا(�Sء ا��0�> ا�$��ي " !" ا���Tم ا��ا�H4
0�&��c ا%$�ر�4 �. "  

��Aا� *B��&ا� h�ا/Sا� (�� !"  وا2��دا (��(/ا 2#�د��� ا�) ا��Jذ ا?%�اءات ا��ز!* ��'ّ� !" ا�Q#$�ت ا����رة وا�
�) آداء ا��0�> و(�) ا���ارات ا��AJة ) ��F� ان � �WK.  

�ـــ* 6/ل �:$#ــــــM$2 وان �H �ت ��0�&�� ا��/+� ����#�م ��2�Gرة +��/�#ا�9"� ا� �$ ر6�� ا�,��0$ -Bا� M "# 206   211و 

0! "!، *#��* ا�0��(�ت ا��'  

4* !�/ب (�د   ��� و!��4 ا��را�2ت ���#*  2020!�ي 15��رp4  1114و+� و% � ا�$H!�0ذ ا���&#� (-�م �" 6&" ا?2�
 p4ر�� ا��Qض �� *�2�Gرة ���Qض ، و+� أ!ّ��� ���ا2�� ����� <+�B-� 2020!�ي  17ا�'�/ق  *#��  : �S��� ا?%��* ا�

  �� ����  206�WGن ��أوI4 ا�I-B  2020!�ي  15ر�H$� p4 ���ا2��0�* ا�0��(�ت ا��'�#* ، أ�#��� ����أي ا����/�� ا�! "! :  

   I-Bا� �� `#-���� �B��206 ��Hض !0�* ا�0��(�ت ا��'�#* �'��* ا� �ء (S/4* ا(�Sء ا��0�> ا�$��ي ، ��� ا�  � �!
�#S) I� c/ !" ا(�Sء ا��0�> ا�$��ي 4��L دون " (�) ان ) c#$�4� ا� ��/��+ c�� H� *ط���م ا�� �آداء ا� ") �)�K رA)

 *��� *#$�]�� c!� ! "! c.�B)ي ان ��4ر ا��0�> ا�$��� "��4 c��04* ���#�م �/ا%$��c و�� 8/رة (�م ا2����#� !" +$I ر.#> ا�$�
� ��?!� ا�:H" ��ى ا��'��* ا?دار4* ا�H��-* ��ا�#�ا���س ا(c.�S وذ�� �2 �H��c) و�J��.  

�) ان !�Gوع ا��0�* ��ن �4` �� ھAا   ) �#�W�) ا� �ء ا�SH/4* ��" �ا�و!" ا��B#� ا�) I-B�  رة�$H� � ا��$ا� �ء ا�� �م " ا2
� ان ا��0�> 4��" ان �4 � ! �م (S/ !" ر.�2* ��0" �H4 ��!*  ، ��! N,= -. �T�����B -X�0' -Xرج ا�<�'ت ا��8>7ص 

J!)'ا�@�(7ن ا O!07M�ا�IS !" ر.#> ا�$��4* و!&�(�c4 وھ� وHO#*  *�#�/ن �S) ��A/ ا��0�> ا�$��ي �� وHO#�"* ا(�Tء 
���� ��" �N2l ا��` واO� و�� ا(��دي ? 4'�ج �WوI4 آ�� � *���+.  

   I-Bم ان ا�/�H�4*  206و!" ا�/SHان ا���B� و6#�ة *��'� *#���0�> ا�$��ي  ��S) I/" !" ا��0�* ��Hض �� ا���Bة ا�����
 c4/S) ��B4 ���J�#c ��6* !" �6?ت ا�0�L و�M ا��6م ا����/ن ا?�) M$:�� او ���Jc ����1 و�M ا��6م ا����/ن ا?�B8 ��B4

 c� ع��S) ا����/ن و4-�ح ا��0�> ا�$��ي ���A ��ل اول ا%��� <�0���� " c��� c#�ھSه ا�<��� 'X�0- ا(�Tء  ءو"�:!+�8و(
M� �07M�  .7 .��� "�$ي 

  

0�* ا�0��(�ت ا��'�#* (" +��/ن ا�$���4ت ا����4 �&�*   ! N�J1975و�  I-B�4ت �&�*  ���44 �/ل ا��� 1975!" +��/ن ا�$

 �#)�K cB�J� "�4 �� �! *#���) ا�'S/ر ا�� د(/�c ���* !�ات !) N�J� يAا� /SH+��* ا���4� �-�/ا�� ا��.  
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 *�-�4� ��?+��* وھ� و104 �/�� %��  :!" ا��Gوط �



��#* ��ورة وا�6ة ��#* و? (" %�&�ت !  ـ ا�Q#1 (" ��ث د(/ات ��ورات !

  ـ أن ��/ن ا?2�(�ءات +� ��� �-/رة +��/�#* 

 �)�K �#] 104 ان �4/ن N�J  ـ !/%1 ا�

� ��?!� و2��ع !� �c !" �#���ت �H�ر ا��G  ـ ان �� د(/ة ا��&

  

  �#Qر4" ��ن ر.#> أ!� ا�����0ن وا��4* !�(/ 6&1 !�S#�ت ا�I-B ا�ب ا����ر ��ؤ�2ء ا���$206  c#%/� (ا� *�!" ا��0
 *�0�!�ا2�* cّ$�4 !" ��� � ا(�Sء ا��0�> ا�$��ي ا��Q#$#" ����/اظ$* (�) S6/ر أ(��ل ا���0ن �cH+/! 1&6 I دا�I ا�

 *#�H�ا�.  

  #$#Q� ا��/%c ا�# � !" +$I ر.#> ا�$��4* ��ن ا��0�> ا�$��ي !Jّ/ل �c و�� 8/رة (�م ا2�0�* ا?(�Sء ا����" ا�) ا��$#c ا��
 c!� ! "! /S) ء اي�B)ا �! c#$�A � 10ا ا�&4 �� . D!R �8 او �5@4ر او�� ��645 O.�T. -. O6�I�وا��@>7د "�S^ ھ7 ا

�� �a/a ا��Bس ا����� و:��ع ا�7MC ا,�b7ا�@� ا. $C" ^7 ���8 وذ�MC5 -X�0 '7 .��� "�$ي وM� D@,0 O8X� *8C��
��ل 7MC5 O!Id .��� "�$ي P 'ا����ن و NBدا ��Tا�� D�� e� P ء�I�  .ا�� �س "O!07MC داNB ا����� �C@7"� ا'

  

�1ا�$0- ا� /.*  $�  :ا� 

�) ا�� !�4 '��T6�M :ا� Uال ا�+�(*   Y!وا� �T6ا����ن وآدا N�� g��@P 7لR 

0�دون ا2���ل  �ن r6�4 ا�Q#1 ا��&�� ��(�Sء ��� r6�4 ا���Hد ا���0ن �� ا[�1 ا?6#�نان ا����H� L�I ا�
 � � � وط��4* (�$#��� �� �T1 ا(�دة ا��%/&4 ��! �  ا��-�ب ا����/�

��رب !� �� ا!���#* د!e ا�$XH !� � وا�� �Tا�� �)�&4 ��! � �) آدا. � و��0() �$�2 <�H�0ن ا��" ��� ان ���ة ا�
  .6#5 ا?�-�ص 

 *���##� و�:/�4 ا�داء وا?2��ع ا�) !I]�G ا���0ن و!��H* ا�/8#�ت ا���$�ھAا ا�) %��1 [#�ب !':�ت ��##�#* �
 � �).  

  : ا�9"� ا� �$ ر6�� ا�,��0$ 

�#�� ان ��) �#T�I ا���0ن ا�$��4* و���#$ � و!G�/?� � �� ��/%1 !�او�* ا��0�> ا�$��ي و+  ) (BJ4 ? "! � #� "H:ا� �� �
� ھAا ا��/O/ع ا? ��H �8ور ��6 ��ت !" ا��'��* � �T" +��/�� ا(�دة ا����4 ? c��� ���ط�ف �XH ا(�Sء ا��0�> و���

 *-J�ا�.  

ھAا و�04ر ا��A#� ان !0�&�� ا��/+� +�م ��د��ل �'/�4ات ھ�!* (�) ر.� *2�XH ا���0ن ا�$��4* ��/%1 !�او�* ��� ا��-�د+*   
#�  . � ��?%��ع و�� L�4 �0&#� ھAه ا�'/�4ات ���I�G ا?!��T� Iا ��/LO ا�Aي ��� �c ا�$�د (

�Hف   ��) �6ة �) I� �0ن��&�ت ��� ا�% (�4* #6/4 � و��2/�) ا?�Kاف (��H#� ا���0ن ا�$&وا(�� ا�c ��ل ا?�4م ا���د!* 2
 I� L! M#&�  .ا(�Sء ا��0�> ا�$��ي (�) ا����.` و!'�و�* ��0وزھ� ����Hون وا�

  

�1ا�$0- ا� /.*  $�  :ا� 

 h��+ال ا�U ن ا�,�$ي: ا�i3ادارة ا� *� ���$ي ا�64� �� *�CIب ا�$ور ا���b 7لR 

� ادارة ا�WGن ا�$��ي و�� ا(��ل ا��0�> وا���0ن و��4د �4/ن دورھ� � *H�4" ا?ر�)�&��� ��� c$K 1#Q� ھ��ك
 �#] ? �#��K.  

� ا�'#/ي �� ا��&�ھ�* �� �&##� وادارة و!�ا+$* و�:/�4 ا�H�I ا�$��ي ، �����(/ ا�) �Oورة ��(/ ا�) �I#HB دورھ
 *H��  .�H �ھ� ����Bت �&##�ا و!

c��J� ا�Aي �� �S'4 اي !�1 او !0�> !�A 4/م ا������&�(� ا�� ��Q#1 ا��ا.� وا��&��� ����Aا و�Aھ .  

  : ا�9"� ا� �$ ر6�� ا�,��0$ 

2* �� ا�WGن )W2�I ��ل ا?  /��! *B-� � �4�G� I�) *:� h$S� <#.ي ا���)�&! L! I�) *&�% ��) (��4م ا���د!* (
��6 � �� ا��Qض �  ا�$��ي !L ا?2��ع ا�) !�

�#N ا��&�(�4" !" !�� *H�XH ا����Bت ا�'#/4* وا� �!*  �� (�) I�)W2و  
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�1ا�$0- ا� /.*   $�  :ا� 



 k"ال ا�4اU و�$ى .���� "�دارة : ا� �T���:ت ا�� �ھ�� �* رأ� :Uا�,�$�0 �$ى ا��543ت وا�� N�+�P 7لR

 ��.7�Cت ا�� :Uا��  

 

� <��#I ھAه ا��2F&�ت وا����Gت وذ�� ��(�دة ا��Jب ا�$��ي �(/ ا�) ا(��د !$�أ ا���وب �#" ا(�Sء ا��0�� ��

�#" (� � �I �2* و� ��A��Sورة (�ض ا���ر�4 ا����#*�8�1 ا��0�> وا�4ا( � ��ى  ا��� � G+��!و <��) ا(�Sء ا��0)

  .ا?دارة 

  

  : ا�9"� ا� �$ ر6�� ا�,��0$ 

�#* ا�$��4* ��ى ا����Gت وا��2F&�ت وھ/ !/O/ع #��� �� ���� c� I4* ? د����) ان ر.#> ا�$) �#�W!" ا�4�$ � ا�

 p4ر���ي �� <�%2018/4�#*  5!�او�* !0 *#�#����?�2س !" !G�/?ت ا��0�> ا�$��ي (�) ا�2س !$�أ4"  و!�ا%H* ھAه ا�

 "##�/��+:  

  

� �4`  :ا��$�أ ا?ول !/ا��* ا��0�> ا�$��ي (�) ادراج ھAه ا���:* O�" %�ول ا(��ل ا��0�> ا�$��ي 6&1 ا�-#t ا�

 ���# � ا���Tم ا��ا�)  

  

 �����اول !" �4�% �� ا��/O/ع !/ا��* ا��0�> ا�$��ي (�) ا��Qء ا���او�* ا?و�) وا� :ا��$�أ ا�.  

� M�h$S !$�دئ ا�#�ر و��##� آداء  2020!�ي  F!19رخ ��  �2020&�*  314و+� �8ر ا�#�ا ا!� �6/!� (�د H4

 <!�Jا� c�-� ��#" ورد �#�&� ا��&�ھ�#" ا�H�/!##" وا��-��#" ا�����! "#��-� وا(�Bء ا���4 �!:  

 "� ا��&�ھ�#"-4� ا�#�ر ا�����#" ا�H�/!##" ����0> ادارة ا���gGت ا�H�/!#* أو !��0> ا���ا+$* !"  ��#" !�

 "##!/�Hا�ا?(/ان ا�)���) ا?+I ا��Gوط ا���#* ��$�4�K" او ا��) � #� ��/� "4A4" ا� :  

-�ف   ���ءم !L ا�� �م ا��/�/�* �� ���#* ا�Hھ�ت ا�F�ـ ا�  

  cـ ا���Bءة ا��:�/�* �'&" آداء ا��-�ف �� �!  

   ") I�� ? ��K� ا���� ا��:�ع ا��Hم أو ا��Jص ��  5ـ ا�J$�ة ا�� �#* �� �##&�2/ات �� !�0ل ا�-�ف او ا�
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