
سداسلا دمحم كلملا ةلالجلا بحاص نلعأ
 

ةصاخ ةنجل ثادحإ نع ,هديأ و هللا هرصن
 

يومنتلا جذومنلاب

2019 زويلوي 29

عم عسوملا رواشتلا تايلآ قالطإ
 

نينطاوملا

 2020 رياربف 15

ةبلطلا تامهاسمل ةينطو ةوعد قالطإ
 

ةيمنتلا عيضاوم لوح نييعماجلا
 

 2020 ليربأ 02

تارواشملا ماتتخا

2020 ربنون 30

عامتسالاو تاصنإلل ةديدج تاسلج
 

19-ديفوك دعب امل ةيتاسسؤملا

2020 ربنتش

اينطو اريبخ 360 ةكراشمب ءاربخلل ةشرو 113
 

ايلود اريبخ 75و

2020 وينوي 04

 ديدمت ررقي ,هديأ و هللا هرصن ةلالجلا بحاص
جذومنلاب ةصاخلا هنجلل ةحونمملا ةلهملا

 

ةيفاضإ رهشأ ةتس ةدمل

 مالعإلا لئاسو عم ةيفحص ةودن داقعنا
ططخمو  قاطن ميدقت اهلالخ مت ،ةينطولا

 

يومنتلا جذومنلاب ةصاخلا ةنجللا ةمهم

2019 ربنجد 08

 ةصاخلا ةنجلل لمع عامتجا لوأ داقعنا
ةكلمملا ةيميداكا يف يومنتلا جذومنلاب

 

ةيبرغملا

2019 ربنجد 16

 ةقلغملا ةيرهشلا ةسلجلا ميظنت
ريرج نب ةنيدمب  ةنجلل ىلوألا

تاصنإلا تاسلج قالطإ
 

ةيتاسسؤملا

2019 ربنجد  27-29

 ةيرهشلا ةسلجلا ميظنت
نارفإ ةنيدمب ةيناثلا ةقلغملا

ةيناديملا تارايزلا قالطنا
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ةقلغملا ةيرهشلا ةسلجلا ميظنت
 

ةديدجلا ةنيدمب ةعبارلا

قافآ فارشتساو مدقتلا طقن
 

ةلبقملا لحارملا
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ةيوهجلا تاءاقللا قالطإ

 زويلوي 15
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19-ديفوك

20
م 

را
 س

20
20

 لاغتشا طامنأو تاودأ فييكت
ةيحصلا طباوضلل مارتحا يف ةنجللا

 ىلإ ةوعدلا ةردابم قالطإ
دغلا برغم لوح ةمهاسملا

 

تايوناثلا ذيمالتل ةبسنلاب

أ 2
رب

لي
 

20
20

:لمعلا ةريتو
يف مظتنت نينثإلا موي لك ةيمومع ةسلج
لمعلل ةيتاعوضوم تاعومجم 5 راطإ 

 : تاصنإ ةسلج  70
 ،تاباقن ،ةيسايس بازحأ ،ةيروتسد تاسسؤم
... ،ةينهم فرغ

ءاربخلا عم لمعلا تاشرو قالطإ

 و ةيناديم ةرايز 30
نينطاوملا عم تاصنإ ةسلج 35

ايوهج ًاءاقل 12

تارواشملا تاونقو ةيكراشتلا ةبراقملا ميدقت

ازيمتم الاقمو اعورشم 14

 ةزيمتم ةيباتك ةمهاسم 22

  عم اهميظنت مت تاءاقل 5
اكراشم 440

ةمهاسم 2270

 ارئاز وأ المعتسم   53,373
ةدمتعم ةودن 25

ةنجللا عم رشابم لعافت يف اصخش 9719
 مهعم لعافتلا مت اصخش 3,205,000

RS ةطساوب

 ميلعتلا ذيمالتل ةبوتكم ةمهاسم 3277

  يوناثلا

هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالجلا بحاص
 

 ىسومنب بيكش ديسلا نيعي ,هديأ و هللا
.ديدجلا يومنتلا جذومنلاب ةصاخلا ةنجلل اسيئر

2019 ربنون 19

 ميدقت لجأ نم ةينطولا مالعإلا لئاسو عم ءاقل دقع
يومنتلا جذومنلاب ةصاخلا ةنجلل يقالخألا قاثيملا

  

اهئاضعأ تامازتلاو اهلاغتشا ةقيرط نمضتي

2019 ربنجد 23

 ةنجللا ءاضعأ ,هديأ و هللا هرصن ةلالجلا بحاص نييعت
.اوضع 35 مهددعو يومنتلا جذومنلاب ةصاخلا

2019  ربنجد  12

نينطاوملا عم تاءاقللا قالطإ

2020 سرام

ةصاخلا ةنجلل ةينورتكيلإلا ةصنملا قالطإ
 

csmd.ma  ديدجلا يومنتلا جذومنلاب

2020 ليربأ 13

ةصاخلا ةنجللا لاغشأ ماتتخا
 

ديدجلا يومنتلا جذومنلاب

ةريخألا ةقلغملا ةيرهشلا ةسلجلا ميظنت
 

ةريوصلا ةنيدمب

2020 ربنجد 18-20

ةقلغملا ةيرهشلا ةسلجلا ميظنت
 

ةدجو ةنيدمب ةثلاثلا

2020 رياربف 27-29

ةدمتعملا تاودنلا قالطنا
 

2020 يام 10

ةيفاحص ةودن دقع

2020 رياربف 04 

نييعماجلا ةبلطلا زيمت لفح
 

2020  زويلوي  27

يوناثلا ميلعتلا ذيمالت زيمت لفح

2020 وينوي 26

ةنجللا لاغشأل ةيسيئرلا لحارملا


