
 للدورة العادية الثالثة مقررات المجلس 

 2019لسنة 

 

 

 

**** 

الدراسة والمصادقة على محضري  الدورة االستثنائية 

 . 2019ودورة ماي  2019لشهر أبريل 
 

 

 

 

 

 

 

 المقرر المتخذ من طرف المجلس

 

الجلسة ، 2019الثالثة لسنة  ، المجتمع في إطار دورته العادية  لحسيمةاإن مجلس جماعة 

بالتصويت العلني وبأغلبية بمقر الجماعة ، قرر  2019أكتوبر  03المنعقدة بتاريخ الفريدة 

أصوات وامتناع ال أحد ، المصادقة على محضري الدورة  04صوتا ورفض  26

ومحضر الدورة العادية الثانية المنعقدة   2019ابريل  17االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

 . 2019ماي   06بتاريخ 

استدراك خطأ وارد في اسم السيد/ نبيل األندلوسي ، عضو مستشار  سكما قرر المجل

 .  2019ماي  06العادية الثانية المنعقدة بتاريخ  ةبمحضر الدور

 االسم الوارد بالمحضر السيد/ نبيل األندلوس  ، االسم الصحيح السيد/ نبيل األندلوسي .

 

 

 كاتب المجلس                                رئيس المجلس                         

 

 

 

 إمضاء: محمد بودرا                                       إمضاء: امحمد الشيخ امحند



 

**** 

 .  2020مشروع ميزانية سنة  المصادقة على الدراسة و
 
 

المقرر المتخذ من طرف المجلس  

 

، الجلسة 2019  الثالثة لسنة ، المجتمع في إطار دورته العادية  لحسيمةاإن مجلس جماعة 

 ءالسيدات والسادة األعضابمقر الجماعة ، قرر  2019أكتوبر  03المنعقدة بتاريخ  الفريدة

أصوات وامتناع ال أحد  09صوتا ، ورفض  19الحاضرين بالقاعة التصويت العلني بأغلبية 

 . 2020ميزانية جماعة الحسيمة لسنة المصادقة على الجزء المتعلق بمداخيل 

كما قرر المجلس بالتصويت العلني المصادقة على أبواب الجزء المتعلق بمصاريف ميزانية 

 على الشكل التالي : 2020جماعة الحسيمة لسنة 

(  10أصوات وامتناع ال أحد على الباب العاشر )  09صوتا ، ورفض  19ـ المصادقة بأغلبية 

 . المتعلق بالمصاريف

(  20أصوات وامتناع ال أحد على الباب العشرين )  09صوتا ، ورفض 19ـ المصادقة بأغلبية 

 المتعلق بالمصاريف .

(  30أصوات  وامتناع ال أحد على الباب الثالثين ) 09صوتا ، ورفض  19ـ المصادقة بأغلبية 

 المتعلق بالمصاريف .

 40ناع ال أحد على الباب األربعين ) أصوات وامت 09صوتا ، ورفض  19ـ المصادقة بأغلبية 

 ( المتعلق بالمصاريف .

أصوات على الباب الخمسين  4أصوات وامتناع  5صوتا ، ورفض  19ـ المصادقة بأغلبية 

 ( المتعلق بالمصاريف . 50)

(  60أصوات وامتناع ال أحد على الباب الستين )  09ورفض  صوتا ، 19ـ المصادقة بأغلبية 

 المتعلق بالمصاريف.

صوتا  ورفض  19لجماعة الحسيمة بأغلبية  2020ـ المصادقة على جميع فصول ميزانية سنة  

أعاله  وفق جداول  إليهاأصوات ، وامتناع ال أحد. وذلك حسب عملية التصويت المشار  09

 المرفقة بعده . 2020جماعة الحسيمة لسنة مداخيل ومصاريف ميزانية 

 ســــب المجلــكات                                    رئيـــــس المجلــــس     

 إمضاء : امحمد الشيخ امحند                            إمضاء : محمـد بـــــودرا   



 

 

**** 

حول استدعاء المدير اإلقليمي للتعليم   إلعطاء إيضاحات 

 الدخول المدرسي الحالي .
 

 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

، الجلسة  2019لسنة  الثالثة، المجتمع في إطار دورته العادية  لحسيمةاإن مجلس جماعة 

بإجماع األعضاء  بمقر الجماعة ، قرر 2019أكتوبر 03المنعقدة بتاريخ  الفريدة

 التوصيات التالية :الحاضرين في القاعة رفع 

ـ رفع ملتمس إلى السيد/ وزير التربية الوطنية والتكوين باسم المجلس البلدي وسكان 

مدينة الحسيمة بإحداث مدرسة خاصة بأطفال التوحد وذوي اإلعاقات الذهنية مع توفير 

موارد بشرية متخصصة بهذا المجال و سعي المجلس البلدي لدراسة إمكانية توفير النقل 

 المدرسي لهذه الفئة .

المطالبة بإحداث معايير خاصة بالتسجيل داخل المؤسسات التعليمية وعدم التمييز  ـ

 وتوفير الفرص للجميع . والعمل على التوازنات بين جميع المؤسسات .

ـ اعتماد معايير معينة في عملية التسجيل للتالميذ في المؤسسات التعليمية ومحاربة 

 ام والمؤسسات التعليمية  .التمييز في عملية التوزيع على مستوى األقس

ـ تكثيف الزيارات في إطار المراقبة التربوية لألساتذة  والعمل الدائم على تتبع األستاذ 

 في القسم حتى يعمل بفعالية أكثر . 

 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 

  
 
 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ

 
 



 

 

**** 

استدعاء المدير اإلقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء 

الصالح للشرب ـ قطاع الماء ـ إلعطاء ايضاحات حول عدم 

 ربط بعض أحياء المدينة بالماء الصالح للشرب  .
 

 

 

 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

، الجلسة  2019لسنة  الثالثة، المجتمع في إطار دورته العادية  لحسيمةاإن مجلس جماعة 

بإجماع األعضاء  بمقر الجماعة ، قرر 2019أكتوبر 03المنعقدة بتاريخ  الفريدة

 الحاضرين في القاعة ما يلي  :

ـ إعداد إحصاء للمنازل المبنية بطريقة  قانونية وغير مستفيدة  من الماء الصالح 

 ل .للشرب والتطهير السائ

 ـ  التعجيل بمعالجة النقط السوداء بالمدينة .

 ـ إدراج األحياء التي لم تستفد من مشروع منارة المتوسط .

حل مناسب للمنازل المشيدة بطريقة عشوائية ببعض أحياء المدينة وربطها  إيجادـ 

 بشبكة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل .

 

 ســــب المجلــكات                                    رئيـــــس المجلــــس  

 

 

 إمضاء : امحمد الشيخ امحند                               مضاء : محمد بـــــودراإ 
 

 

 



 

 

 

**** 

استدعاء مدير شركة العمران إلعطاء توضيحات حول 

 المشاريع المنجزة بالمدينة   .
 

 

 

 

 

 

 المجلسالمقرر المتخذ من طرف 

 

 2019إن مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة 

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03، الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

 األعضاء الحاضرين في القاعة  ما يلي :

التحمالت ـ إحالة هذه النقطة على لجنة المرافق العمومية والخدمات لعرض دفتر 

الخاص بإحداث القطب الحضري سيدي عابد من طرف القسم التقني وقسم 

 التعمير .

ـ تواصل اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات دراسة التصاميم والتزامات 

الواردة بدفتر التحمالت ، ودعوة جميع أعضاء المجلس لحضور االجتماع 

 المخصص لهذا الموضوع .  

 

 ســــب المجلــكات                                            لمجلــــسرئيـــــس ا 
 

  
 

 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ

 



 

 

 

**** 

 إحداث محطات وقوف السيارات بالمدينة  .

 
 

 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

  2019، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة  إن مجلس جماعة الحسيمة

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

األعضاء الحاضرين في القاعة المصادقة على إعداد دراسة خاصة بانجاز 

محطات وقوف سيارات جديدة ، وطريقة تسييرها ، وتكليف اللجنة المنبثقة عن 

 المجلس  للبحث عن األماكن المناسبة وعرض النقطة  في دورة الحقة .

 
 
 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 
 

 
  

 
 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ
 

 
 

 
 



 

 

 

**** 

 التهيئةالدراسة والمصادقة على تعديل تصميم 

 لجماعة الحسيمة

 

 

 

 

 

 

 المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

  2019، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة  إن مجلس جماعة الحسيمة

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

األعضاء الحاضرين في القاعة تأجيل المصادقة على تعديل تصميم التهيئة لمدينة 

أشغالها وإعادة الحسيمة ، في انتظار إنهاء اللجنة المؤقتة المشكلة لهذا الغرض 

 إدراج هذه النقطة في دورة مقبلة .

 
 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 
 
 

  
 

 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ
 

 
 
 



 

 

**** 

لفائدة  قبول  هبة تتعلق بحافلة ممنوحة من طرف بلدية مالقا
 .  جماعة الحسيمة

. 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

  2019إن مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة 

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

هبة مقدمة من طرف شركة األعضاء الحاضرين في القاعة الموافقة على  قبول 

 PRESAMALAGUENA DEالنقل الحضري ببلدية مالقا 

TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL 

 عبارة عن حافلة للنقل الحضري .

 

 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 
 

 
  

 
 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ

 
 
 

 
 



 

 

 

**** 

دراسة طلب أداء قيمة قطعة أرضية تابعة للملك الجماعي الخاص  

مشيد عليها مسكن  2م92مساحتها  40المحدد بالرسم الخليفي 

 الحسيمة    23في اسم السيد/علي البنوضي كائنة بزنقة احد رقم 

 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

  2019مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة  نإ

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

الموافقة على طلب أداء قيمة  أرضية تابعة   األعضاء الحاضرين في القاعة

مشيد عليها ²م 92ساحتها م 40للملك الجماعي الخاص المحدد بالرسم الخليفي 

 الحسيمة .  23مسكن في اسم السيد/ علي البنوضي  كائنة بزنقة أحد رقم 

 

 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 

 
 

 
  

 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ
 
 

 



 

 

**** 

ته اللجنة اإلدارية لتقييم دالتقويم الذي أع ىالمصادقة عل

لقطعة أرضية عارية ذات مطلب  15/05/2019األراضي بتاريخ 

ة يتابعة ألمالك الدولة أحدثت فوقها بلد 6448/11التحفيظ عدد 

كائنة بحي  2م22854الحسيمة ساحة عمومية مساحتها 

 كالبونيطا قصد تفويتها لجماعة الحسيمة  .

 

 
من طرف المجلس المقرر المتخذ 

 

 

 2019إن مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة 

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

األعضاء الحاضرين في القاعة المصادقة  على التقويم الذي أعدته اللجنة 

لقطعة أرضية عارية ذات مطلب  15/05/2019يخ اإلدارية لتقييم األراضي بتار

تابعة ألمالك الدولة أحدثت فوقها بلدية الحسيمة ساحة  6448/11التحفيظ عدد 

 كائنة بحي كالبونيطا قصد تفويتها لجماعة الحسيمة   2م22854عمومية مساحتها 

 
 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 

 
  

 

 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ
 



 

 

**** 

ته اللجنة اإلدارية لتقييم دالتقويم الذي أع ىالمصادقة عل

عاريتين األولى  لقطعتين ارضيتين 15/05/2019األراضي بتاريخ 

تابعة ألالك الدولة أحدثت  1326/24ذات الرسم العقاري عدد

كائنة  2م5974فوقها بلدية الحسيمة ساحة عمومية مساحتها 

 22472/24بحي المدارس والثانية تحمل الرسمين العقاريين عدد 

تابعتين للملك الجماعي الخاص لجماعة الحسيمة  22473/24و 

دت عليها شقق موظفي وزارة  الفالحة كائنتين بتجزئة بادس شي

موضوع المبادلة العقارية بين جماعة  2م667مساحتها اإلجمالية 

 .  الحسيمة وأمالك الدولة

  
المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

، الجلسة  2019لسنة  الثالثة، المجتمع في إطار دورته العادية  لحسيمةاإن مجلس جماعة 

بإجماع األعضاء  بمقر الجماعة ، قرر 2019أكتوبر 03المنعقدة بتاريخ  الفريدة

على التقويم الذي أعدته اللجنة اإلدارية لتقييم األراضي الحاضرين في القاعة الموافقة  

لقطعتين أرضيتين عاريتين األولى ذات الرسم العقاري عدد  15/05/2019بتاريخ 

 5974ساحة عمومية مساحتها تابعة ألمالك الدولة أحدثت فوقها بلدية الحسيمة  1326/24

 22473/24و  22472/24كائنة بحي المدارس والثانية تحمل الرسمين العقاريين عدد  ²م

تابعتين للملك الجماعي الخاص لجماعة الحسيمة كائنتين بتجزئة بادس شيدت عليها شقق 

ماعة موضوع المبادلة العقارية بين ج  ²م 667موظفي وزارة الفالحة مساحتهما اإلجمالية 

 . الحسيمة وأمالك الدولة

 

 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 

 
 

 



 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ

 

**** 

ته اللجنة اإلدارية لتقييم دالتقويم الذي أع ىالمصادقة عل

مشيدة تابعة للملك لقطعة أرضية  15/05/2019األراضي بتاريخ 

كائنة بزنقة بني مرين الحسيمة   2م79الجماعي الخاص مساحتها 

   في اسم السيد/ محمد  الصغير . 

 

 

 
المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

، الجلسة  2019لسنة  الثالثة، المجتمع في إطار دورته العادية  لحسيمةاإن مجلس جماعة 

بإجماع األعضاء  بمقر الجماعة ، قرر 2019أكتوبر 03المنعقدة بتاريخ  الفريدة

التقويم  الذي أعدته اللجنة اإلدارية لتقييم األراضي الحاضرين في القاعة الموافقة على 

 ²م 79للملك الجماعي الخاص  مساحتها لقطعة أرضية مشيدة تابعة  15/05/2019بتاريخ 

 . كائنة بزنقة بني مرين الحسيمة ، في اسم السيد/ محمد الصغير

 

 
 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 

 
 

  
 

 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ
 
 

 



 

 

 

**** 

ته اللجنة اإلدارية لتقييم دالتقويم الذي أع ىالمصادقة عل

مشيدة تابعة للملك لقطعة أرضية  15/05/2019األراضي بتاريخ 

كائنة بزنقة باكستان الحسيمة ،  2م68الجماعي الخاص مساحتها 

 في اسم ورثة / ولد الحاج محمد .

 

 

 
المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

  2019، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة  إن مجلس جماعة الحسيمة

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

األعضاء الحاضرين في القاعة  الموافقة على التقويم الذي أعدته اللجنة اإلدارية 

للملك الجماعي لقطعة أرضية مشيدة تابعة  15/05/2019لتقييم األراضي بتاريخ 

كائنة بزنقة باكستان الحسيمة ، في اسم ورثة / ولد  ²م 68الخاص  مساحتها 

 الحاج محمد .

 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 

 
 

 
 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ
 



 

 

**** 

ته اللجنة اإلدارية لتقييم دالتقويم الذي أع ىالمصادقة عل

مشيدة تابعة للملك لقطعة أرضية  15/05/2019األراضي بتاريخ 

كائنة بزنقة القنيطرة الحسيمة   2م72الجماعي الخاص مساحتها 

 .  في اسم السيدة/ ميمونت اليحوتي

 

 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

  2019، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة  إن مجلس جماعة الحسيمة

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

األعضاء الحاضرين في القاعة الموافقة على التقويم الذي أعدته اللجنة اإلدارية 

لملك الجماعي لقطعة أرضية مشيدة تابعة ل 15/05/2019لتقييم األراضي بتاريخ 

كائنة بزنقة القنيطرة الحسيمة ، في اسم السيدة /  ²م 72الخاص  مساحتها 

 ميمونت اليحوتي .

 
 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 
 
 

 
 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ

 



 

 

**** 

ته اللجنة اإلدارية لتقييم دالتقويم الذي أع ىعل المصادقة

مشيدة تابعة للملك لقطعة أرضية  15/05/2019األراضي بتاريخ 

كائنة بملتقى زنقة بقيوة وزنقة  2م25الجماعي الخاص مساحتها 

 .  شعيب الدكالي الحسيمة ، في اسم ورثة محمد عقاد

 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

،  2019الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة إن مجلس جماعة 

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

األعضاء الحاضرين في القاعة الموافقة على التقويم الذي أعدته اللجنة اإلدارية 

تابعة للملك الجماعي  لقطعة أرضية مشيدة 15/05/2019لتقييم األراضي بتاريخ 

كائنة بملتقى زنقة بقيوة وزنقة شعيب الدكالي الحسيمة ،  ²م 25الخاص  مساحتها 

 في اسم ورثة/ محمد عقاد . 

 
 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 

 
 

  
 

 الشيخ امحند إمضاء : امحمد    مضاء : محمد بـــــودراإ

 



 

  

**** 

ته اللجنة اإلدارية لتقييم دالتقويم الذي أع ىالمصادقة عل

مشيدة تابعة للمك لقطعة أرضية  15/05/2019األراضي بتاريخ 

كائنة بشارع األمم المتحدة  2م112الجماعي  الخاص مساحتها 

 .  الحسيمة في اسم السيد/ حسن أشهبار

 

 

 
المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

  2019، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة  إن مجلس جماعة الحسيمة

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

األعضاء الحاضرين في القاعة الموافقة على التقويم الذي أعدته اللجنة اإلدارية 

لملك الجماعي لقطعة أرضية مشيدة تابعة ل 15/05/2019لتقييم األراضي بتاريخ 

كائنة بشارع األمم المتحدة الحسيمة في اسم السيد /   ²م 112الخاص  مساحتها 

 حسن اشهبار .

 
 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 
 

 
  

 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ
 



 

 

**** 

ته اللجنة اإلدارية لتقييم دالتقويم الذي أع ىالمصادقة عل

لقطعتين ارضيتين عاريتين ، األولى  15/05/2019األراضي بتاريخ 

 ²م 64تابعة للملك الجماعي الخاص لجماعة  الحسيمة مساحتها 

كائنة بزنقة اسلي الحسيمة والتي ستستخرج من الرسم 

سيدة/ فاطمة لميسر والثانية في ملك ال  6575/24العقاري عدد

الكائنة بحي  ²م 52مساحتها  25813/24ذات الرسم العقاري عدد 

سيدي عابد موضوع المعاوضة العقارية بين الجماعة والسيدة / 

 فاطمة لميسر.

 

 
المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

،  2019، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة  إن مجلس جماعة الحسيمة

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

األعضاء الحاضرين في القاعة الموافقة على التقويم الذي أعدته اللجنة اإلدارية 

، األولى تابعة  لقطعتين أرضيتين عاريتين  15/05/2019لتقييم األراضي بتاريخ 

كائنة بزنقة اسلي  ²م 64للملك الجماعي الخاص لجماعة الحسيمة مساحتها 

، والثانية في ملك  6575/24الحسيمة والتي ستستخرج من الرسم العقاري عدد 

الكائنة  ²م 52مساحتها  25813/24السيدة/ فاطمة لميسر ذات الرسم العقاري عدد 

 قارية بين الجماعة والسيدة / فاطمة لميسر بحي سيدي عابد موضوع المعاوضة الع

 
 

 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 
 

 
 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ



 

 

 

**** 

 

 عرض حول المرافق العمومية التابعة لجماعة الحسيمة .

 

 

 المتخذ من طرف المجلسالمقرر 

 

 

،  2019إن مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثالثة لسنة 

بمقر الجماعة ، قرر بإجماع  2019أكتوبر 03الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

 األعضاء الحاضرين في القاعة  ما يلي :

 ـ إعداد كتيب يعرف بالمرافق العمومية  التابعة لجماعة الحسيمة  .

 ـ تكليف مصلحة األمالك للقيام بإجراءات التحفيظ  ألمالك الجماعة  الغير محفظة 

 
 ســــب المجلــكات                                            رئيـــــس المجلــــس 
 

 
  

 
 إمضاء : امحمد الشيخ امحند    مضاء : محمد بـــــودراإ
 


