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مسجد السوق الفوقً بمدٌنة  جزاءاتالئحة 

19, تطوان فً بداٌة ق  









 الحبسٌةالمؤسسات  جزاءاتجدول 

 les déchets des chantiers 

de construction: 



 les déchets des chantiers 

de construction: 



 :الشرط الثالث

 :الشرط الثانً

 :الشرط األول

 :الشرط الخامس

 :الشرط الرباع

 ثمن الجزاء ثالثة بالٌٌن فً الشهر 

مساهمة جمٌع المشتركٌن فً مصارٌف اإلصالح إذا وقع 

 .فساد أو كسر فً القناة الرئٌسٌة

 .إذا وقع عطل فً القناة الخاصة للمشترك فعلٌه إصالحه لوحده

ال ٌعترض المجتزي على اشتراكات أخرى فً 

 .المستقبل

االستفادة من ماء الشبكة مقتصر على المجتزي 

 .وال ٌجوز له أن ٌمكن الغٌر منه

 شروط أصحاب الشركة على المجتزي الجدٌد



 :الشرط الثالث

 :الشرط الثانً

 :الشرط الرابع :الشرط األول

ٌبٌن أرباب البصر للمجتزي الجدٌد مسار الخط المائً 

 .من منبعه إلى دار المجتزي قبل عقد الجزاء

 .الزٌادة فً الجزاء ٌقررها أرباب البصر

إذا حدث فساد فً القناة الرئٌسٌة قبل حانوت بالفدان فعلى 

 .أرباب الشركة

ال ٌسمح بجزاء جدٌد إال بعد اإلدالء بشهادة 

خبرة موقعة من طرف أرباب البصر، تفٌد بأن 

 ماء هذه الشبكة قوي وٌحتمل جزاءات جدٌدة 

 حقوق المجتزٌن على أرباب الشركة



عقد جزاء كاس عدل من ماء مسجد 

 الساقٌة الفوقٌة



 جزاء موضع لبناء رحى مائٌة



 .157 رقم بنونة عائلة وثائق
 يف ادلرجع وإليهما ويفسر يذكر مبا العارفني من شهيداه تلقى هلل، احلمد
  البطوري أمحد ادلعلم ورفيقو ىيدور أمحد ادلعلم ومها؛ بتطوان ذلك علم

 على تعلى اهلل أيده جيب من إذن عن بوقوفهما شهادهتما حرفة القنويني
 بنونة ادلهدي بن العريب احلاج السيد األرضى األمني بدار ماء معدة عني

 تأمال وتأمالىا تاما نظرا فنظراىا ،االترنكات حومة من بالوطية الكائنة
 إليو أدامها وما معرفتهما وبرىان نظرمها بدليل ذلما فظهر عاما، شافيا

 وأن بالوطية ادلسماة احلومة ماء من تشرب ادلذكورة ادلعدة أن اجتهادمها،
 على ادلذكورة ادلعدة ماء يقسم أن ادلذكور لبنونة وأن عدل، كأس  هبا ادلاء

 ادلاء يف شاركو من على ضرر وال عدل كأس  هبما يكون اثنتني معدتني
 منهما مسؤلة شهادهتما قيدت ومبضمنو وتقلداه ذلك قاال .ادلذكور

 .وألف وثالمثائة عشرة عام احلرام الفرد رجب وعشرين ثاين يف لسائلها،
   .ووفقو بو اهلل لطف احلسين العمراين حممد بن أمحد ربو عبد

 وفقو عزميان علي بن حممد بو وأعلم فثبت أعاله العارفان أدى هلل، احلمد
 .اهلل

 بٌع سٌدتٌن لفٌض ماء



 الحرف المرتبطة بالماء

 دار دباغة باب المقابر بمدٌنة تطوان



Des bâtiments 

attachés au mur 

نزاع على الماء بٌن طائفة الصباغٌن 

 والوزٌر العربً برٌشة

 .71 رقم وثيقة 10 محفظة بتطوان، والمحفوظات العامة المكتبة

 وآلو حممد سيدنا على اهلل وصلى  وحده، هلل احلمد

 ومواله وليو اهلل حممد بن احلسن الطابع

 عليك وسالم اهلل وفقك ،الطريس حممد احلاج النائب األرضى خدمينا
 حمروسة من الصباغة حرفة أىل كتاب  وبطيو كتابك  وصل وبعد، اهلل ورمحة
 على تنفيذه بريشة العريب اخلدمي طلب الذي ادلاء فيض شأن يف تطوان
 يصلح ال متغري وإنو قدمي من صنعتهم على حبس أنو ذاكرين اجلزاء، وجو

 صنعتهم، لتعطيل ادلفضي اللغط إىل يؤدي الوجو ىذا على وتنفيذه ألحد
 وقد بالبال، وصار عليو إقرارىم وطلبوا عني طرفة عنو يستغنون ال وىم

 يظهر جييب وحيث ذلك يف الشريف أمرنا ادلذكور العريب للحاج أصدرنا
 .1309 عام األوىل مجدى 3 والسالم



االستفادة من الماء ببعض دور 

 األعٌان



 معدة كاس عدل داخل جدار المنزل



مخطط لدخول الماء لمعدة كؤس عدل 

 من طالع الماء



3.Les différents types des déchets: 

مخطط لدخول الماء إلى معدة كؤس 

 عدل من قناة توزٌع الماء



 معدة داخل المطبخ 

 بمنزل بالمدٌنة العتٌقة



 المرافق المائٌة االجتماعٌة

أقدم  المنظريمرافق حمام سٌدي 

 حمام بمدٌنة تطوان العتٌقة



بالمدن العتٌقة للمٌضآتنموذج   



نافورة الوضوء تتوسط الصحن 

 بالجامع األعظم



 استعمال الصحن للصالة فً فصل الصٌف



 مخطط لباب الحفاة



بٌع حانوت إلصالح قنوات مٌاه 

 المسجد األعظم بشفشاون



اتفاق على مرور الماء المضاف بملك 

 خاص



 نموذج لتعقد شبكة توزٌع الماء

 179/96: المصيمدي حوالة مسجد

احلمد هلل، تلقى شهيده من العارفني مبا يذكر ويفسر وإليهما ادلرجع 
ورفيقو  ىيدوريف علم ذلك بتطوان ومها؛ ادلعلم حممد بن أمحد 

احلاج حممد بن الفقيو اخلراز شهادهتما بوقوفهما عن إذن من جيب 
، فنظراه نظرا بالإلترنكات ادلسيمديأمساه اهلل على عني ماء جامع 

تاما واخترباه اختبارا شافيا عاما بعد الشروع يف إصالحو، فألفيا 
عمال منو مفتقرا إىل اإلصالح وفوقو ثالثة عمالت مركوبة عليو؛ 

 الصفارأعالىا جيري فيو ماء احلاج حممد بريشة واحلاج حممد 
والثاين جيري فيو ماء احلاج حممد ىارون والثالث جيري فيو ماء دار 

ادلخزن، فظهر ذلما بدليل ادلعرفة أنو ال بد من زوال األعمال الثالثة 
ونقضها ليتوصل بعد ذلك إلصالح ماء ادلسجد ادلذكور وإال 

فإصالحو مع بقائها متعذر بكل وجو، قاال ذلك وتقلداه ومبضمنو 
قيدت شهادهتما مسئولة منهما، يف تاسع وعشرين رجب الفرد 

عبد ربو أمحد بن حممد . احلرام عام سابع عشر وثالمثائة والف
 .العمراين احلسين لطف اهلل بو

 أفيالل التهامي بو وأعلم فثبت أعاله العارفان أدى هلل، احلمد
 .بو اهلل لطف العلمي احلسين



 بالتوفٌق للجمٌع


