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      وزارة امشؤون احملوَة وامحُئة 

           والًــة املِـــصوان 
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  2020احملرض ادلًل نوجوسة الاس خثنائَة الأوىل مس نة 

        04/06/2020          املنـلسة تخارخي 
   

يف ًوم ارلُس امصاتؽ من شيص جوان س نة أأمفني وؾرشون وؿىل امساؿة امـارشة ضحاحا مبلص         

امحسلًة ؾلس اجملوس امحسلي حبفوز جوس خو الاس خثنائَة الأوىل تناء ؿىل ازلؾوة املوهجة نوسادة أأؾضاء 

 ىشا وكس حصأأست اجلوسة امس َسة ىنسة 369 حتت ؿسد 29/05/2020اجملوس امحسلي تخارخي 

 :ضَفالوي وحرضىا امسادة وامس َسات 

 رئُس امحسلًة:       امشاذيل امححصوين                          -

 مساؿس:           مصوى انتيت                                -

 :            =ؾحس امـٍزز املنطوري                      -

 :            =امسحيب امصاحبي                            -

 مسدشار:           معص امـجًَل                               -

ًناس اجلوَيب                             -  مسدشار:            ا 

 :           =كٌلل املناؾي                                -

 :           =منري ازلتُيش                               -

 :          =كٌلل كزياين                                 -

 :          =سامِة كٌصيش                              -

 :           =فذحي امصوًين                             -

 :            =جوَةل ؾكصويت                            -

 :            =امليسي احملمسي                           -

 :           =ىنسة امكسايب                             -

 :           =ؾزة امفلصواي                              -

 اكثة ؿام امحسلًة وملصر اجلوسة:      امـَادي جن سامل                           -

اس هتوت اجلوسة امس َسة ىنسة ضَفالوي املساؿس الأول مصئُس امحسلًة اميت حصأأست اجلوسة تـس 

ظ ميا من ظصف امس َس امشاذيل امححصوين مصحدة ابحلارضٍن مكربة يف امسادة أأؾضاء اجملوس  امخفًو

مزتاهمم خبسمة امطاحل امـام وأأداء امواجة احملمول ؿوهيم ابؾخحار امصساةل اميت حيمويا لك ؾضو  امحسلي ا 

ة ىل درس جسول أأؾٌلل ازلورة . ابجملوس امحسلي محسلًة حفوز يف لك اجملاالت امخمنًو مث ثعصكت ا 

 :اشلي اكن ؿىل امنحو امخايل 
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رسال امس َس وايل املريوان  ؿىل امسادة أأؾضاء اجملوس امحسلي        اظوؽ  جسول ا 

 و املضمن مبكذة امضحط املصكزي نوحسلًة تخارخي 01/06/2020 املؤرخ ىف 2203ؿسد 

 2019 و املخـوق ابملطادكة ؿىل احلساب املايل مس نة 581 حتت ؿسد 02/06/2020

جصاءات املطادكة ؿوَو كدل موىف شيص جوان   و ذضل 2020و اشلى ًلىض ابس خكٌلل ا 

ضٌلان الهخفاع امحسلًة مبناهبا من املساؿسات كري املوػفة كطس متوًل مزياهَة امخمنَة تـنوان 

   2021س نة 

ظار اظوؽ امسادة أأؾضاء اجملوس ؿىل كشف ؾصضو  امس َس كاتظ املامَة   و يف ىشا اال 

ف مزياهَة تسلًة حفوز  حمدسة تسلًة حفوز ًخضمن احلساابت اههنائَة مللاتَظ ومطاًر

 وأأهو ثعحَلا مللذضَات املاهون الأسايس نوجٌلؿات احملوَة ؿسد ؿوٌل . 2019تـنوان س نة 

 منو 194/195/196 وذاضة امفطول 2018 ماي 09 املؤرخ يف 2018 مس نة 29

 املخـوق 1975 ماي 14 املؤرخ يف 1975 مس نة 35وثعحَلا نولاهون الأسايس ؿسد 

متامو ابمنطوص امالحلة و  ابملاهون الأسايس ملزياهَة ادلاؿات احملوَة  كٌل مت ثنلِحو وا 

 وذاضة 2007 دٌسمرب 18 املؤرخ يف 2007 مس نة 65ذاضة املاهون الأسايس ؿسد 

 وانصلٍن ًنطان ؿىل أأن اجملوس امحسلي ًنؼص يف دورثو املنـلسة يف 34 33امفطوني 

ؿساده ظحلا مللذضَات امفطل   من جمةل 282شيص ماي يف احلساب املايل اشلي ًلؽ ا 

احملاس حة امـمومِة وثلؽ املطادكة ؿوَو من كدل سوعة اال رشاف اميت ميا ضفة املوافلة  

  .ؿىل املزياهَة املخـولة تو

ثخت املصار املخـوق تلوق مزياهَة امحسلًة مس نة   املحوف اههنايئ نوموارد املس خزوطة 2019ًو

ولي الاؾامتدات امحاكِة دون اس خـٌلل  ونونفلات املبأذون  تسفـيا ذالل امس نة ًو

ىل احلساتني املفذوحني ابمـموَات اخلارجة ؾن املزياهَة  وٍصدص يف هلل هدِجة امس نة ا 

حتت ؾنوان املال الاحذَاظي ابمنس حة نوـنوان الأول واجلزئني امثامر وامصاتؽ من 

. امـنوان امثاين واملال الاهخلايل ابمنس حة نوجزء اخلامس من امـنوان امثاين

 أأو ما ًـرب ؾنو تدسوًة 2019ثحـا ملا ذكص أأؿاله وحِر مت ؾصض دمت مزياهَة س نة  و

 ؿىل أأهؼار اجملوس امحسلي يف دورثو امـادًة الأوىل مس نة 2019امـموَات املامَة مس نة 

حامخو ؿىل امس َس وايل املريوان اشلي 28/02/2020 املنـلسة تخارخي 2020  ومتت ا 

 ،2019ضادق ؿىل ىشه املساوةل و مت تشضل دمت مزياهَة امحسلًة مس نة 



 حِر اكهت امنخاجئ 2019ؾصض أأتواب احلساب املايل مخرصف ذكص أأؿاله مت  و ثحـا ملا

ىل موىف دٌسمرب  :  ؿىل امنحو امخايل 2019اميت أأسفصت ؿوهيا احلساابت ا 

زالزة مالًني ومائة وس خة وؾرشون  : 2019املحوف ادلًل مللاتَظ املزياهَة مخرصف - (1  

 (3.126.855.273)أأمفا ومثامنائة ومخسة ومخسون دًنارا ومائخان وزالزة وس حـون موامي 

ف املزياهَة  املبأذون تسفـيا مخرصف - (2 موَوين وزالمثائة : 2019املحوف ادلًل اههنايئ  ملطاًر

وأأرتـة وجسـون أأمفا ومائخان وأأرتـة وس خون دًنارا ومخسٌلئة وس حـة موامي 

(2.394.264.507.) 

س حـٌلئة وازنان وزالزون أأمفا ومخسٌلئة وجسـة ومثاهون دًنارا :  2019 مدوف هدِجة س نة- (3

 (732.589.555)ومخسٌلئة ومخسة ومخسون موامي 

ىل حس ادذخام امخرصف واميت - (4 مدوف الاؾامتدات ابمـنوان الأول امحاكِة دون اس خـٌلل ا 

ملاهئا مائة وأأرتـة أ الف ومخسٌلئة وجسـة وأأرتـون دًنار وس امتئة وأأرتـون موامي :ًرصح اب 

(104.549.640) 

ىل حس 4 و 3مدوف اؾامتدات ازلفؽ ابجلزئني - (5  من امـنوان امثاين امحاكِة دون اس خـٌلل ا 

ملاهئا  أأرتـٌلئة ومخسة وس خون أأمفا وزالمثائة وازنان : ادذخام امخرصف واميت ًرصح اب 

 .(465.372.954)وس حـون دًنارا وجسـٌلئة وأأرتـة ومخسون موامي 

ىل حس ادذخام 5مدوف اؾامتدات ازلفؽ ابجلزء - (6  من امـنوان امثاين امحاكِة دون اس خـٌلل ا 

ىل امخرصف املوايل  حسى ( : 5فائظ اجلزء)امخرصف واميت س َلؽ حتوًويا ا  دًنار ومائخان وا 

 (1،211)ؾرشة موامي 

ىل حس ادذخام 5مدوف اؾامتدات ازلفؽ ابجلزء- (7  من امـنوان امثاين امحاكِة دون اس خـٌلل ا 

ملاهئا مـسم اجناز ما ًلاتويا من موارد  اليش : امخرصف واميت ًرصح اب 
 

 

 

كــــــصار اجملـــوــــس 
 

جصاءات املنطوص ؿوهيا ابمفطل              من جمةل ادلاؿات احملوَة 218 وثعحَلا مال 

ؾنس مناكشة احلساب املايل نوحسلًة ًنذرة اجملوس .... "واشلي ًنص يف فلصثو امثاهَة 

ن مل ًـس مدارشا موػَفذو  امحسلي رئُسا نوجوسة ويف ىشه احلاةل ميكن مصئُس امحسلًة حىت وا 

كرتاع  فلس كادر امس َس امشاذيل " أأن حيرض املناكشات وؿوَو ملادرة اجلوسة ؾنس اال 

امححصوين رئُس امحسلًة مخخوىل امس َسة ىنسة امضَفالوي حصأأس اجلوسة ملواضةل الأشلال 



مث أأجًصت معوَة الاكرتاع فطادق احلارضون . اميت دططت نومطادكة ؿىل احلساب املايل

 . املشكور أأؿاله2019ابال جٌلع و دون اس خثناء ؿىل اكمل فطول احلساب املايل مس نة 

داًرة الختاذوفوضوا نوس َس رئس امحسلًة              متام تلِة اال جصاءات اال   كصار يف املصض وا 

. واملامَة املـمول هبا
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داري خيص امـامل فصج املصسالوي  اظوؽ     امسادة أأؾضاء اجملوس امحسلي ؿىل موف ا 

حامخو ؿىل امخلاؿس تساًة  ؿامل تحسلًة حفوز ورئُس حضرية الأشلال امحسلًة واشلي متت ا 

 36 ؿوٌل وأأن املـين ابلأمص متت جسوًة وضـَخو مبلذىض املصسوم ؿسد 2020من قصة جوان 

 . مبا ال ٌسمح هل كاهوهَا اهمتخؽ جبصاًة امخلاؿس2011مس نة 

ؿوٌل وأأن تسلًة حفوز يف حاجة خلسمات امـامل املشكور ابؾخحاره رئُسا حلضرية الأشلال 

جصاء مناػصة  ة حال ثـوًضو يف ىشه امؼصوف اميت ًخـشر ؿىل امحسلًة ا  امحسلًة وال ميكن تبًأ

 وأأًضا ابمنؼص     املخزشة 2020مالهخساب اخلاريج اؾخحارا مللذضَات كاهون املامَة مس نة 

ؿساد مرشوع كاهون املامَة مس نة   حِر مت منؽ ثنؼمي املناػصات اخلارجِة 2020ؾنس ا 

 .مالهخساب

ىل امؼصوف الاجامتؾَة امطـحة اميت ميص هبا امـامل املشكور حِر أأن زلًو  ضافة ا  ىشا ابال 

ىل حطوهل ؿىل كصض سكن  ضافة ا  أأس خاذ مذرصج وؿاظل ؾن امـمل وزوجذو ملـسة ابال 

وكصض أ دص من رشكة امخجيزيات املزنمَة حِر ال ميكن هل أأن ثخواضل حِاثو تطفة ؿادًة 

حامخو قصة جوان   .2020تـس حطوهل ؿىل منحة امش َروذة يف ضورة ا 

ثص دراسة املوف من مجَؽ امنوايح, وتناء ؿىل رقحخو املضمنة ابملعوة املـصف ابال مضاء , وا 

كصر اجملوس ؿسم املوافلة ؿىل مواضةل امـمل نوـامل املشكور أأؿاله تطفة امخـاكس وذضل 

 :تبأكوحَة احلضور ومه لك من امسادة وامس َسات 
 املوافلة:           امشاذيل امححصوين                          -

 ؿسم املوافلة:           مصوى انتيت                                -

 ؿسم املوافلة:           ؾحس امـٍزز املنطوري                      -

 ؿسم املوافلة:          امسحيب امصاحبي                            -

 ؿسم املوافلة:          معص امـجًَل                               -

ًناس اجلوَيب                             -  ؿسم املوافلة:           ا 



 ؿسم املوافلة:          كٌلل املناؾي                                -

 املوافلـــــــة:          منري ازلتُيش                               -

 ؿسم املوافلة:          كٌلل كزياين                                 -

 ؿسم املوافلة:          سامِة كٌصيش                              -

 ؿسم املوافلة:           فذحي امصوًين                             -

 ؿسم املوافلة:           جوَةل ؾكصويت                            -

 ؿسم املوافلة:           امليسي احملمسي                           -

 ؿسم املوافلة:          ىنسة امكسايب                             -

 ؿسم املوافلة:          ؾزة امفلصواي                              -

حاةل  أأما ابمنس حة نوس َسٍن امشاذيل امححصوين ومنري ازلتُيش فلس وافلا ؿىل ضَلة امخـاكس وا 

دارة امـامة نووػَفة امـمومِة جصئاسة احلكومة واميت ميكن ميا رفظ ىشه  املوف ؿىل أأهؼار اال 

 .اال ماكهَة
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ظار اس خكٌلل اجلوسة دراسة ؿسة وضـَات ومواضَؽ أأدصى من ظصف امسادة    مت يف ا 

 :أأؾضاء اجملوس امحسلي وكس اكهت ؿىل امنحو امخايل 

زاةل اخملامفة املمتثةل يف امحناء ؿىل امصضَف :وضـَة مسري امس حوؾي  -  مت امخبأكَس ؿىل ا 

زاةل حيال ؿىل امسوط الأمنَة نوخنفِش  .وذضل ابختاذ كصار ا 

ق  -  حِر مت امخبأكَس جمسدا ؿىل ثنفِش املصار امحسلي :تَؽ اخلزب ؿىل كارؿة امعًص

املخزش يف املصض واملايض مبنؽ تَؽ اخلزب ؿىل امشاؾص امصئُيس أأو الأهنج املخفصؿة 

 .ؾنو

زاةل اخملامفة املخـولة ترتتَة امنحل حبي :حصتَة امنحل حبي امزايثني  -  مت امخبأكَس ؿىل ا 

امزايثني حِر مت مـاًنة اموضـَة من ظصف امسادة أأؾوان امرشظة امحسلًة ومتت 

زاةل اخملامفة حاال تـس امخنخِو ؿوَو وحتٍصص حمرض يف املصض  .ا 

ة واهعولت امحسلًة يف محةل املساواة :املساواة  -  مت ثوفري اممكَات امالزمة من الأدًو

ابملنعلة امحسلًة والأرايف وذضل ابمخنس َق مؽ مطوحة حفغ امطحة ابملسدشفى 

كٌل مت امخنس َق أأًضا مؽ املنسوتَة اجليوًة نوفالحة اميت . احملًل مشكورة يف املصض

ساهست امحسلًة يف ىشه اذلالت مشكورة أأًضا يف ىشا اجمليود ومـاضسهتا نوحسلًة 

 .يف لك مصة وذاضة أأزناء فرتة جاحئة امكوروان



ذن تخـلمي املساجس وثنؼَف  - ثص  رفؽ احلجص امطحي داذل ازلوةل فلس مت اال  ؿىل ا 

 .حمَط املساجس وثنؼَف حمَط املساجس يف مجَؽ أأشاكل امخجاوزات

ق امرشظة امحَئِة سُمت امنؼص يف املوضوع تـس ؾصضو ؿىل أأهؼار  - ابمنس حة محـر فًص

سساء اخلسمات وذضل يف اهخؼار مصاسةل اموزارة يف املصض  داًرة وا  جلنة امشؤون اال 

نذؼص ثـمميو ؿىل لك امحسلايت ق يف لك امحسلايت ًو  .ؿوٌل وأأهو مل ًحـر ىشا امفًص

ازلؾوة مخفـَل انوجنة امللكفة مبوف اس خلالل امفضاءات امـامة ذاضة اس خلالل  -

 املنـلسة 2020املنزتىات واميت مت االثفاق ثشبأهنا ذالل ازلورة امـادًة الأوىل مس نة 

 .18/02/2020تخارخي 

ىل  - اشلي مت ثساوهل ؿىل مواكؽ امخواضل الاجامتؾي اشلي هتجم " امفِسًو"مت امخعصق ا 

فِو املسؾو امطحيب امكسايب ؿىل أأؾضاء اجملوس امحسلي ورئُس امحسلًة وخشطَات  

هل  ضسار تَان اسدناكر شسًس انويجة يف ىشا امشبأن وثزًن ؿامة أأدصى حِر مت ا 

داًرة ضسه وضس  ىل اختاذ اال جصاءات املاهوهَة واال  ضافة ا  ابملوكؽ امصمسي نوحسلًة ابال 

لك من س خرول هل هفسو الاؾخساء أأو اههتجم ؿىل امسادة أأؾضاء اجملوس ولك من 

س َكشف ؾنو امححر وذاضة جهتسًسه املحارش ضس امس َس رئُس امحسلًة 

ظ ؿوَو ؿونا  .وامخحًص

دؿاءات امحاظةل اميت متس من  - ٌسدنكص اجملوس امحسلي وثشسة ىشه امللامعات واال 

امسادة أأؾضاء اجملوس امحسلي وامشرطَات امـامة وهيَة جاكفة أأظَاف اجملمتؽ 

املسين امخطسي ميشه املٌلرسات ذاضة وأأن لك أأؾضاء اجملوس امحسلي مذعوؾون 

نوـمل من أأجل املطوحة امـامة ودمع مسرية امخمنَة تحسلًة حفوز مخحلِق احلس 

ؽ يف ىشه امصتوع  .الأكىص من املشاًر

مت امخعصق ملوضوع اس خكٌلل أأشلال امسوق امحسلي حبفوز وذضل تـصض املوضوع  -

ؿىل جوسة ذاضة ابجملوس امحسلي واختاذ كصار هنايئ يف املصض ًليض ابس خكٌلل 

 .أأشلال هتَئة امسوق واختاذ كصار يف فسخ امطفلة

ؿالم امسادة أأؾضاء اجملوس امحسلي جاكفة املصارات املخزشة سواء  - مت امخبأكَس ؿىل ا 

زاةل أأو كصارات امرتدِص ملزاوةل  ثـوق مهنا الأمص تلصارات اميسم أأو كصارات اال 

دارة امحسلًة ثضؽ ؿىل ذمة اكفة  الأوشعة وذضل مبناس حة اهـلاد ازلورات ؿوٌل وأأن اال 

تساء  ظالع ؿوهيا وا  امسادة أأؾضاء اجملوس امحسلي لك املوفات ويف مجَؽ املطاحل مال 

 .امصأأي ثشبأهنا من ذضل كصار ردطة املواظن ؿًل مسـودي ومصوان امضَفالوي

مت امخساول ثشبأن الاس خلالل امـشوايئ نوصضَف من ظصف امسادة أأؾضاء اجملوس  -

تَؽ املواد اخلزفِة مؽ ازلؾوة جمسدا ؿىل منؽ , امحسلي وذاضة فامي ًخـوق مبواد امحناء



الاهخطاب وذاضة لك من مؤسسات  ازلًواين وامكسايب وفذحي امححصوين ومنَة 

هفاذ املاهون تطفة زجًصة  .امححصوين وكسور امححصوين مؽ ا 

ثص مصور  - مت اختاذ كصار يف ؾلس جوسة ملولة مخلِمي معل اجملوس امحسلي وذضل ؿىل ا 

س ندني من امـمل امحسلي مخلِمي معل اجملوس وثفـَل أ مَات امـمل امدشاريك  دؾٌل 

 .الس خلصار اجملوس وحتسني لأدائو ؿىل مجَؽ الأضـسة حموَا و هجواي و وظنَا

 .              ورفـت اجلوسة ؿىل امساؿة امواحسة تـس امزوال
 

 

 05/06/2020: حفوز يف         

 

 مسةرئُس اجل                  

 ىنسة ضَفالوي                                                                          
 


