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 اخلاصشعبة القانىى  و خمترب القانىى والتنويةينظن 
إمساعيل  يجباهعة هىال كلية العلىم القانىنية واالقتصادية واالجتواعيةب

 مبكناس
 قانىى وعوليات البنىك التشاركيةالعقار والتعوري وهاسرت هاسرت هع  بتنسيق

 :هع وبشراكة 
  اجلهىي للوىثقني مبكناساجمللس 

   2022يا٘  14ٔهُٛح ٕٚو َذٔج  

 :زٕل يٕمٕع

انمامٙ ترسذٚذ ذذاتٛش  80.13لإٌَ سلى زًاٚح انًغرٓهك تٍٛ "

 "زًاٚح انًغرٓهك ٔانمٕاػذ انؼايح نهمإٌَ انًذَٙ

، زرٗ إَّ ػذ أزذ انرسذٚاخ انشاُْح األيى ٔانؾؼٕبؽغم يٕمٕع زًاٚح انًغرٓهك اْرًاو 

هسشٚح فٙ نيًاسعح انرٙ ذٕاخّ انًدرًغ، تفؼم االَفراذ االلرقاد٘ ٔانؼٕنًح، ٔيا الرنرّ يٍ 

ٔانرسزٚش يٍ  ،ٔنٕ ػٍ تؼذ تثٛاَاخ انؼمذ اأٔنٛانًرؼالذ إػالو  ٔظٓش رنك خهٛا تانرؤكٛذ ػهٗ .انرؼالذ

ذسمٛك تغٛح ٔخطٕسج انؾٙء انًرؼالذ زٕنّ، ٔفشك انغاليح يٍ كم اعرؼًال نّ،  ،ؽشٔهّ

انًغأاج تٍٛ األهشاف انًرؼالذج، تؼذيا ذثٍٛ أٌ انؼمٕد ال ذكٌٕ ػادنح ػُذيا ٚكٌٕ أزذ األهشاف 

 يغرٕٖ انذفاع ػٍ زمٕلٓى ٔيقانسٓى. فٙ

ٔأعانٛة فٕسا  ، ػشفانًخرهفحٔانرداسٚح انرطٕس انز٘ ؽٓذِ يدال انًؼايالخ انًذَٛح ف

غٛش يؤنٕفح فٙ انرؼالذ، غاٚرٓا ذغٓٛم ػًهٛح انثٛغ تطشق يرؼذدج، ٔتإغشاءاخ ػذٚذج،  جخذٚذ

لذ ذكٌٕ  ،خذاعانغؼ ٔػًال نهٔتإنهرشٔٚح نٓا،  خزاتحإػالَاخ تنهذػاٚح ٔيخرهفح يغرخذيح فٕسا 

ًرغشع دٌٔ ذًسٛـ ٔدساعح إثش االَذفاع ان ،نٓامساٚا ػذد يٍ انًغرٓهكٍٛ عثثا فٙ ٔلٕع 

يٍ  ىيًا ٚمرنٙ يؼّ زًاٚرٓ، نٓىيؼاَاج  نٓزا لذ ٚؾكم ْزا انٕمغ يغثمح نؾشٔه انؼمذ ٔيسهّ.

 .نٓا ٌٕانرٙ لذ ٚرؼشم خًٛغ أؽكال انرؼغف ٔاالعرغالل

اندٕٓد انٕهُٛح فٙ يدال زًاٚح  ٔيؼٓا ،انذٔلانؼذٚذ يٍ خٕٓد فرؼاظًد فمذ  ،ٔٔػٛا تزنك

 ،انًرؼهك ترذاتٛش زًاٚح انًغرٓهك 31.01 سلى لإٌَ 2011فثشاٚش  11زٛث فذس تراسٚخ ،انًغرٓهك

َـ  . فمذ2013غؾد  12 ٓٛشظأ٘ نمإٌَ انًذَٙ امٕاػذ انز٘ ذنًٍ ػذج يمرنٛاخ يغاٚشج ن

ٔاعرهضو ػذج تٛاَاخ فٙ فٙ انمغى انثاَٙ يٍ ْزا انمإٌَ، اإلػالو  ٔاخةػهٗ  31.01لإٌَ 

 ٔأ، عهؼح أٔ خذيحاذخز ْزا انًُرٕج ؽكم عٕاء يخاهشِ، يٍ انًغرٓهك ياٌ أل اذسمٛم انًُرٕج

أٔ زًاٚرّ يٍ انؾشٔه انرؼغفٛح، أٔ يٍ أٔ تمٕاػذ اننًاٌ، رغهٛى، انتآخال ذؼهك األيش تإػاليّ 
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كاإلؽٓاس، أٔ إتشاو انؼمٕد ػٍ تؼذ، أٔ ذهك انرٙ ذرى خاسج انًسالخ ـ تؼل انًًاسعاخ انرداسٚح 

، أٔ تؾكم ْشيٙ. األكثش أٔ يٍ خالل انهدٕء إنٗ أعهٕب انثٛغ تانرخفٛع، أٔ يغ انًكافؤج ـانرداسٚح

د االعرذاَح، كانمشٔك االعرٓالكٛح ـ يٍ زٛث أػالِ ٔيٍ خذٚذ ػمٕ 31.01يٍ ْزا َظى لإٌَ 

إؽٓاسْا أٔ إَٔاػٓا ـ ٔانمشٔك انؼماسٚح، فٙ ذًٛض . ٔيضٚذا يٍ زشؿ انًؾشع ػهٗ زًاٚح 

أٔخذ مًٍ لغًّ انخايظ أزكاو  ،انًغرٓهك ٔتؾكم اَفشاد٘ ػٍ انمٕاػذ انؼايح نهمإٌَ انًذَٙ

     خافح تدًؼٛاخ زًاٚح انًغرٓهك.   

نرغهٛو اننٕء ػهٗ انسًاٚح انمإََٛح نهًغرٓهك خقٕفا يٍ خالل انمإٌَ ٔتُاء ػهّٛ، ٔ

تؼذ يشٔس ػؾش عُٕاخ ػهٗ  انز٘ ٚغؼٗ نردغٛذ  انسًاٚح انرؾشٚؼٛح نهًغرٓهك انًغشتٙ 31.01

تٍٛ قثح نفرر َماػ ٔهُٙ ْادف ْزِ انُذٔج عركٌٕ تال ؽك أسمٛح خ، فإٌ خشٔخّ نسٛض انٕخٕد

ٔيذٖ َداػرّ فٙ خهك يضٚذ يٍ انسًاٚح انكافٛح  ،ًٛح ْزا انمإٌَزٕل أْانثازثٍٛ ٔانًًاسعٍٛ 

فٙ ظم انرطٕس انركُٕنٕخٙ انز٘ يظ خًٛغ يُازٙ تًماسَح يغ انمٕاػذ انمإٌَ انًذَٙ، نهًغرٓهك 

انسٛاج يًا عاْى فٙ اَرؾاس يٕٓل نٕعائم انخذاع ٔانغؼ ٔانرٙ أفشصخ ٔمؼٛح يؤعأٚح ٚؼٛؾٓا 

رنك تاعرغالل زاخاذّ انمقٕٖ نهغهغ ٔانخذياخ ٔانًشذثطح ترؼالذاخ ٔ ،ٕٚيٛا انًغرٓهك انًغشتٙ

ٚكٌٕ فٛٓا انرٕاصٌ فؼة انًُال يًا ُٚرح يؼادنح فؼثح تطهٓا هشف لٕ٘ ٔهشف مؼٛف ٚسراج 

 نًضٚذ يٍ انسًاٚح انرؾشٚؼٛح ٔانمنائٛح كهًا كاَد انؾشٔه انرؼالذٚح يدسفح فٙ زمّ.

رش٘ اإلهاس انمإََٙ نسًاٚح انًغرٓهك انًغشتٙ يا ٚؼ يٍ خٓح دساعح ٔٚشٔو ْزا انًٕمٕع 

خافح تؼذ  ،نهرطٕساخ انًؼافشج ايٍ َمـ أٔ فدٕاخ  يغ يسأنح  ذمًّٛٛ ٔيؼشفح يذٖ يالءيرٓ

عٛرى ، ٔيٍ خٓح أخشٖ يشٔس ػؾش عُٕاخ ػهٗ خشٔج لإٌَ ذذاتٛش زًاٚح انًغرٓهك إنٗ انٕخٕد

ػُذ ظٕٓس  زشكاخ ذذافغ ػٍ زمٕق انًغرٓهك َرٛدح اإلًْال فٙ زقٕل ْزا األخٛش ػهٗ  انٕلٕف

زمّ فٙ انسًاٚح يٍ أعانٛة انغؼ ٔانخذاع انرغٕٚمٙ ٔاعرغالل يذٖ زاخاذّ إنٗ انغهغ 

ٔانخذياخ. ٔزٛث ذسٕند ْزِ انسشكاخ إنٗ خًؼٛاخ نسًاٚح انًغرٓهك ٔذٕػٛرّ، فإٌ ْذفٓا 

 زمٕق انًغرٓهكٍٛ انرٙ ذى اإلمشاس تٓا. األعاط  ْٕ مًاٌ اعرشداد

 يسأس  ٔفك يا ٚهٙ: خًغحٔاَطاللا يًا ذمذو، اسذؤخ انهدُح انًُظًح ذمغٛى ْزِ انُذٔج إنٗ 

 زًاٚح انًغرٓهك يٍ خالل انمٕاػذ انؼايح نهمإٌَ انًذَٙ: األٔل انًسٕس

 االعرذاَح ػمٕدٔ االنكرشَٔٛح انًؼايالخ خالل يٍ انًغرٓهك زًاٚحانًسٕس انثاَٙ 

 ٔانرؤيُٛاخ انثُكٛح انخذياخ  فٙ انًغرٓهك زًاٚح: انثانث  انًسٕس

 زًاٚح انًغرٓهك فٙ ػمٕد انرؤيُٛاخ: انشاتغ انًسٕس

 انمإََٛح انسًاٚح ذكشٚظ فٙ انًغرٓهك خًؼٛاخانمناء ٔ دٔس: نخايظا انًسٕس

  نهًغرٓهك اندُائٛحالحماية المدنية و:  غادطان انًسٕس
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إغىاء الىقاش حىل ألاساجذة والباحثين والفاعلين في املجتمع املذوي ، هذعى كل ما سبقمع واوسجاما 

ضزورة احترام ما مع ، 31.01املىضىع، بعذ مزور عضز سىىاث على خزوج قاهىن جذابير حماًت املستهلك رقم

 ًلي:

 أن جكىن املذاخلت متعلقت بأحذ املحاور أعاله؛ 

 ملخص للمذاخلت (    Word    ( كلمت؛  300ال ًتعذي 

 ( إرسال املذاخلت كاملت    Word ( بخط(  (Traditional Arabi ؛16وبحجم 

  لى غزار باقي املقاالث القاهىهيت سىاء كان املقال باللغت املىهجيت العلميت عًتعين أن ًكىن املقال محترما للقىاعذ

 صفحت؛ 25العزبيت أو الفزوسيت، على أال ًتجاوس 

  2022 ماي 3املقاالث  قبل جاريخ.ًجب أن جزسل  

 التالي: إلى العىىان الالكترووي ألاجل أعالهمالحظت: جزسل امللخصاث واملقال بكامله في 

  laaroussi_salaheddine@yahoo.fr 

elbekkayelmaazouz3@gmail.com 

 035.45.20.52 /55التالي:   ًزجى الاجصال بالزقم الهاجفي للمشيذ من املعلىماث

 انهدُح انؼهًٛح :
 د. ادريس اجىيلل

 د. هىر الذًن العمزاوي
 د. دمحم املهذي
 د. دمحم سريىل 

 د. املعشوس البكاي
 د. دمحم العزوص ي

 د. عبذ العالي دقىقي
 د. دمحم أحذاف

 د. عبذ الزحيم املىدن
 د.بىبكزي عبذ القادر
 د. مصطفى البىداوي

 دة. اًمان الىاث
 د. دمحم املكي

 د.هضام حمىوي

 انهدُح انرُظًٛٛح :
 د. املعشوس البكاي
 د. دمحم العزوص ي

 د. عبذ الزحيم املىدن
 د. محسن مزيشق 

 انطهثح انثازثٍٛ:
 محمىد واصمس
 الهباسي بضزي 
 ابتسام الىىري

 قذوري مصطفى
 سولهار ماء العيىين

 هىاء الحمشاوي الزغيىي 

mailto:laaroussi_salaheddine@yahoo.fr
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