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3م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٤

٩١٠٢ يونسلا ريرقتلا ىلع ةقداصملا

5٩٩1ةنس ويلوي71قفاوملا61٤1 ماع رفص٩1 يف خرؤملا٠2-5٩ مقر رمألا نم٤5 ةداملا ماكحأل اقبـط
72 يف خرؤملا77٣-5٩ مقر يسائرلا موسرـملا نــم66 ةداملاو ،ممتملاو لدعملا ،ةبساحملا سلجمب قلعتملا

سلـجمل يلــخادلا ماظنلل ددحملا ،مّمتملا ،5٩٩1 ةنس ربمفون٠2قفاوـملا61٤1 ماع ةــيناثلا ىداـمج
ةنس وينوي٩ قفاوــملا٠٤٤1  ماع لاوش6  خيراتب يونسلا ريرقتلا اذه ىلع ةـقداصملا تمت ،ةبساحملا

.ةبساحملا سلجم سيئر ،فورعم نب رداـقلا دبع ديسـلا ةسائرب،ريراقـتلاو جـماربلا ةنـجل لبق نم ،٩1٠2

ليعامسإ ،سيئرلا بئان ،ريصان داؤف دمـحم  ةداسلا :مهؤامسأ ةيتآلا ةنجللا ءاضعأ رضح دقو
،شوديد ةكيلم ةديسلا ،ياطق دمـحمأ ،شومع دمـحم ،ةبوروب ميركلا دبع ،ماع رظان ،رصان مساقلب
رمع ،يقيدص نيسح ،يفانح دمـحم ،راضخ حلاص ،يعيبر ديشر ،باقن نارقمأ ،يروخ دمـحم ةداسلا
،دايع نب دمـحم ،راضخ دمـحم ،ةدومح رافـــــــغلا دبـــــع ،ريوعــــــل ىفــــطـــــصم ،الــــيــــش ديـــــعـــــس دمـحم ،خابد

.ناماع ناررقم ،دعسي فلخإو لولوم ريشب ناديسلاو فرغ ءاسؤر ،يكشب دمصلا دبع ،ديدحل وب نيسح

.ماـع نـيمأ ،رامع نب ميلس دمـحم دـيسلا ،تالوادملا يف كراشي نأ نود ةسلجلا رضح
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لخدم

ةــيــمــيــلــقإلا تاــعاــمجلاو ةــلودــلا لاوــمأل ةــيدــعــبــلا ةــباــقرــلــل اــيـــلـــعـــلا ةسسؤملا ةـــبساحملا سلـــجـــم رـــبـــتـــعـــي
.٠8٩1 ةنس يف ئشنأو ،67٩1 روتسد نم٠٩1 ةداملا بجومب سلجملا سسأو .ةيمومعلا قفارملاو تاسسؤملاو

ةنس ويلوي71 يف خرؤملا٠2-5٩ مقر رمألل هريس يف عضخيو ،61٠2 روتسد نم2٩1 ةداملا بجومب هسيركت مت
.ممتملاو لدعملا ،ةبساحملا سلجمب قلعتملا5٩٩1

لئاسولاو دراوملل لاعفلاو ينوناقلا مادختسالا عيجشت يف ةبساحملا سلجمل ةيساسألا ةمهملا نمكت
عيمج ةبراحمو ةياقولا زيزعت يف ةمهاسملاو ةيفافشلاو تاباسحلا ميدقت ةيرابجإ ةيقرتو ،ةيمومعلا لاومألاو
  .ةيعرشلا ريغو ةينوناقلا ريغ تاسرامملاو شغلا لاكشأ

،ةلودلا حلاصم لك ىلع ةباقرلا لاجم يف ةلماش ةدهع هلو يئاضقو يرادإ صاصتخاب سلجملا عتمتي
امك .اهتعيبط تناك امهم ةيمومعلا تاسسؤملاو قفارملاو ،تاسسؤملاو ،تائيهلاو ،ةيميلقإلا تاعامجلاو
هتراشتسا نكمي امك ةينازيملا طبض ةنمضتملا نيناوقلل ةيونسلا ةيديهمتلا عيراشملا يف سلجملا راشتسي
.ةيمومعلا ةيلاملاب ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا عيراشم يف اضيأ

)٩( عستو يعاطق صاصتخا تاذ ةينطو فرغ )8( ينامث يف سلجملا ميظنت مت ،هماهم ةسرامم لجأ نمو
تاعامجلا رييستو تاباسحلا ةباقرب يفارغجلا اهصاصتخا ةرئاد يف ةفلكم يميلقإ صاصتخا تاذ فرغ
رييست يف طابضنالا لاجم يف ةفرغ ىلع اضيأ سلجملا رفوتي .اهل ةعباتلا تاسسؤملاو تائيهلاو ةيميلقإلا
.اهيلإ درت يتلا ةيلاملاو ةينازيملا رييست لاجم يف طابضنالا تافلمب لفكتت ةيلاملاو ةينازيملا

ىلع نيصتخملا نيماعلا نيررقملل بتكمو ةماعلا ةباينلا رود اهل دنسي ةماع ةراظن سلجملا نمضتي
،ةـيـنازـيملا ةـيوست نوـناـقـل يدـيـهـمـتـلا عورشملا لوـح يمـيـيـقـتـلا رـيرـقـتــلاــب ،مــيــيــقــتــلاو ةــجــمرــبــلاــب بيــترــتــلا

   .ةباقرلا طاشن معدل ةينقت ماسقأو ةيرادإ حلاصم ىلع اضيأ رفوتي امك ،يونسلا ريرقتلابو

ةباقرلل ايلعلا ةزهجألل ةيلودلا ةمظنملا نم لك يف اوضع ةبساحملا سلجم ّدعُي ،يلودلا ىوتسملا ىلعو
ةبساحملاو ةماعلا ةيلاملا ةباقرلل ايلعلا ةزهجألل ةيقيرفإلا ةمظنملاو ،)ياسوتنألا( ةبساحملاو ةماعلا ةيلاملا
 .)ياسوبارألا( ةبساحملاو ةيلاملا ةباقرلل ايلعلا ةزهجألل ةيبرعلا ةمظنملاو )ياسورفألا(

٥٧ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٧
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٧١٠٢ ةنسل تاطاشنلا جمانرب

،تاطاشنلاو لامعألا نم ديدعلا ذيفنتب ،ةبساحملا سلجمل71٠2 ةنسل ةباقرلا جمانرب ةرشابم نمازت
،هئادأ نيسحتو ةيلخادلا ةمكوحلا ةيقرتو ،ةبساحملا سلجمل ةينهملاو ةيسسؤملا تاردقلا ميعدت ىلإ ةفداهلا

 .ةيمومعلا ةيلاملا ىلع ةيدعبلا ةباقرلل ايلعلا ةسسؤملا هتفصب هتيلالقتسا يلاتلاب امعدم

،ةيلاغتربلا تاباسحلا ةمكحمو يسنرفلا ةبساحملا سلجم عم ةمأوتلا جمانرب ،لامعألا هذه ةمدقم يف يتأي
ةيلاملا نوناق ذيفنت ةباقرو ةيئاضقلا ةباقرلا يف هماهم ميعدتو سلجملا تاطاشن ةلكيه زيزعت ىلإ فدهي يذلاو
يتلا تامازتلالاب ءافولا ىلع مئادلا سلجملا مزع راطإ يف لامعألا هذه جردنتو .رييستلا ةيعون ةباقر بناج ىلإ
ميعدت يف ةمهاسملاو ةيمومعلا تاباسحلا ميدقت ىلع ةمظتنملا ةبقارملا نامضب كلذو ،ةينوناقلا هتدهع اهضرفت
.يمومعلا عاطقلا يف ةهازنلاو ةيفافشلا

قاطنل ةعباتلا هتباقر تالاجمل ةيطغت عسوأ نامضل سلجملا دهتجي ،ةنس لك هتاطاشن جمانرب ريطستبو
 .ةلماك ةيرادإلاو ةيئاضقلا هتايحالص ةسراممو ،هتاصاصتخا

: يتأي اميف ،ةريخألا تاونسلل ةيباقرلا جماربلا لالخ نم ،سلجملا اهدمتعا يتلا تارايخلا مهأ صخلتت

ةبقارم نامضو نييمومعلا نيبساحملا تاباسح ةعجارم ميمعت قيرط نع ةيئاضقلا هتايحالص ةسرامم–
،ةيمومعلا تاباسحلا ميدقت لاجم يف ةمظتنم
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ءارجإ ضرغب ةلودلل ةعباتلا حلاصملاو تائيهلاو تارازولا ةباقر لالخ نم ةيراشتسالا هتمهمب لفكتلا–
،)٣-ن( ةيلاملا ةنسلل ةينازيملا طبض نوناقل يديهمتلا عورشملا لوح للعم مييقت

،ةباقرلا لحم تائيهلا رييست ةيعونو ةيماظن ةيحان نم ةيمومعلا لاومألا رييست طورش مييقتو قيقدت–
عجانلاو ميلسلا لامعتسالا ىلإ ةيمارلا تايصوتلاب قفرت نأ اهنأش نم يتلا تاظحالملاو تانياعملا ميدقت لجأ نم
.ةيمومعلا ةيلاملا دراوملاو تامهاسملل

تالخدت ةيلاعف نيسحت يف اهتجمرب متي يتلا ةيباقرلا تايلمعلا ءاقتنا لالخ نم ةدوشنملا فادهألا لثمتت
رييست نيسحت اهتياغ ريياعم بسح ،تاعاطقلا فلتخمل عبتت ةيمومع تائيه ليجست قيرط نع سلجملا
.هتاقيقدت جئاتنو ةيمومعلا ةيلاملا

: ىلإ ،صوصخلا ىلع ،سلجملا اهددحي يتلا ةماعلا تاهجوتلا فدهتو

نم رييستلا ةيعون ةبقارم تايلمعو ،ةهج نم نييمومعلا نيبساحملا تاباسح ةعجارم نيب نزاوت نامض–
،ىرخأ ةهج

حنم عم ،ةربتعم تاناهربو ةيلاحو ةيمهأ تاذ رييست عئاقوب ةقلعتم ةباقرلا جئاتن نوكت نأ ىلع لمعلا–
.ةينعملا تاطلسلل سلجملا اهلسري يتلا ريراقتلا ةيعونل ةصاخ ةيمهأ

،ةمأوتلا عورشم اهب ىصوأ يتلا ةديدجلا ةيكيمانيدلا راطإ يف71٠2 ةنسل يباقرلا جمانربلا دادعإ جردني
.81٠2-51٠2 ةيجيتارتسالا هتطخ يف سلجملا اهدمتعا يتلاو ،ركذلا فلاسلا

ةيثالثلا ةرتفلل تايولوأ )٣( ثالث ديدحتب ،ةيرواشتو ةينواعت ةيجهنم قفو تمت يتلا ةيلمعلا هذه تحمسو
: يتأي اميف لثمتت ،٩1٠2-71٠2

،ةيمومعلا تاقفنلا ديشرتو ةينازيملا ةمادتسا–

،يمومعلا رييستلا ءادأ نيسحت–

.ةمادتسملا ةيمنتلا ةيقرت يف ةبساحملا سلجم ةمهاسم–

ةنس ةيلمع٠7٠1 لباقم( ةيباقر ةيلمع٠1٠1 ةرشابم ىلإ71٠2 ةنس جمانرب ذيفنت ىدأ ،قايسلا اذه يفو
 : يتأي امك ةعزوم تايلمعلا هذهو ،)%8٩( ـب ردقت مازتلا ةبسنب يأ ،ةلجسم ةيلمع٣٣٠1 نيب نم )61٠2

،ةيلمع528 : تاباسحلا ةعجارم–

،ةيلمع٣11 : )ةيوضع ةباقر( رييستلا ةيعون ةباقر–

،ةيلمع75 : ةينازيملا ةيوست نوناق نمضتملا يديهمتلا عورشملا لوح لامعأ–

.ةيلمع8٣ : ةيتاعوضوم ةباقر–

تائيهلا ،تارازولا( ةيمومعلا ةبساحملا دعاوقل عضاخلا يرادإلا عاطقلا ءاوس دح ىلع تايلمعلا هذه يطغت
،)...يرادإلا عـباـطـلا تاذ ةـيـموـمـعـلا تاسسؤملاو ةــيــلحملا تاــعاــمجلا ،ةــلودــلــل ةزــكرــمملا رــيــغ حــلاصملا ،ةــيــنــطوــلا

ةيمومعلا تاسسؤملا ،ةيمومعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا( ةيراجتلا ةبساحملا دعاوقل عضاخلا يداصتقالا عاطقلاو
.)...يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ

اهليومت نامض متي يتلا ،ةيداصتقالاو ةيرادإلا تادحولا لمجم يطغي يذلا هتاصاصتخا قاطن عاستال ارظنو
هلامعأ ةيلاعفو هئادأ نيسحتب هل حمست ةيجهنم ىلع ةبساحملا سلجم دمتعا ،ةيمومعلا لاومألا نم ايئزج وأ ايلك
.هدراومل ينالقعلا لامعتسالا لضفب ةيباقرلا

لاجم يف هتايولوأ ددج امك ،رييست ةادأك ةيجيتارتسالا ةرادإلا بولسأ سلجملا دمتعا ،روظنملا اذه نم
.ةينهملاو ةيسسؤملا هتاردق ريوطتل صاخ مامتها ءاليإ عم ،ةباقرلل اهتجمرب دارملا تادحولا فادهتساو ءاقتنا

ةزهجألل ةيلودلا ريياعملا روطت ىلإ ادانتسا ،هلمع لئاسوو بولسأل رمتسملا فييكتلا ىلإ ادهاج ىعسي امك
ةعوضوملاو ياسوتنألا ةمظنم اهيلع تصن يتلا قيقدتلا تاينقتو ،)IASSI( ةبساحملاو ةيلاملا ةباقّرلل ايلعلا

.ةلثامم ةدهع اهل يتلا ةيمومعلا ةيلاملا ىلع ةباقرلل ايلعلا تاسسؤملا لبق نم ذيفنتلا زيح
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لاومألل رّيسم لك فرط نم تاباسحلا ميدقت ىلع سلجملا رهسي ،ةيئاضقلا هتايحالص ذيفنت لاجم يف
.اهتعجارم لجأ نم نييمومعلا نيبساحملا تاباسح نم ماه ددع ةجمرب ىلع ادهاج لمعيو ،ةيمومعلا

تاباسحلاو ،نييمومعلا نيبساحملا لبق نم رييستلا تاباسح عاديإ ةيرابجإ لاجم يف ،طاشنلا اذه مجرتيو
ىوتسم ىلع اهعاديإو اهل يرودلا ميدقتلا ىلع ءاوس ،ةبقارملا ةمهم ةسراممب ،فرصلاب نيرمآلا لبق نم ةيرادالا

نيضاقتملا دض ةيلاملا تابوقعلا قيبطت يف عورشلا قيرط نع وأ ،ةبساحملا سلجمل ةيسيئرلا طبضلا ةباتك
.نيرخأتملا

ضعب فرط نم ،تاباسحلا ميدقت لاجم يف لاع ءادأ تاذ جئاتن ديسجتب ةدمتعملا تاءارجإلا تحمس ،اذكهو
.ةيميلقإلا فرغلا رارغ ىلع فرغلا

ةفوصوملا تايلمعلل ةيداملا ةحصلا نم دكأتلا ىلإ ،نييمومعلا نيبساحملل رييستلا تاباسح ةعجارم فدهتو
تمت يذلا باسحلا ىلع مكحلا ىلإ يدؤتو اهيلع ةقبطملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا عم اهتقباطمو باسحلا يف

.هتعجارم

نيبساحملا ةيلوؤسم ماحقإب وأ ءاربإلاب ءاوس ،لاجملا اذه يف ةبساحملا سلجم نع ةرداصلا تارارقلا ّنإ
.تاباسحلا هذه ةعجارم ةبسانمب ةزجنملا تاقيقحتلل ءازج يه ،نييمومعلا

خرؤملا٠2-5٩ مقررمألا يف ةررقملا ماكحألل ذيفنتلا زيح ةعوضوملا يئاضقلا عباطلا تاذ تاءارجإلا عضختو
،ةلوادم ةليكشت نع رداص ،يعامج رارقلا( ،ممتملاو لدعملا ،ةبساحملا سلجمب قلعتملا5٩٩1 ةنس ويلوي71 يف

لثمتت ،نعطلل قرط ىلع صنتو .)ماعلا رظانلل ةدنسملا ةماعلا ةباينلا ةبقارم تحت متيو ،يروضحو يباتك ءارجإ
لك ةليكشت يف دقعنملا ةبساحملا سلجم مامأ فانئتسالا ،رارقلا تردصأ يتلا ةليكشتلا مامأ ةعجارملا بلط يف

.ةلودلا سلجم مامأ ضقنلاب نعطلا وأ ،ةعمتجم فرغلا

عضو اهنم ،ةبسانم تاودأو تاءارجإ عضو قيرط نع هغولب متيس ةباقرلا لامعأ نم عونلا اذه ميمعت نإ
ىلع دامتعالاب ءاقتنالا ةيجهنم قيبطت ىلإ ةفاضإلاب ،ايندلا تابجاولل ةيقاطب دامتعاو تاباسحلا ةعجارمل ايالخ
.رطاخملا

لالغتسالا( ةباقرلا تاينقت فييكتو يبساحم بصنم لكب ةصاخلا رطاخملا يف ديازتملا مكحتلا لضفبو
نسحت ةظحالمب نآلا نم حمست ةققحملا جئاتنلا نإف ،)...مامتهالا زكارم لالغتسا ،تادنتسملا ىلع ةباقرلل نسحألا

.ةيباقرلا ةداملا ةيطغت يف يبسن

ةيتاعوضومو ةيوضع تايلمع ليجست وه دوشنملا فدهلا نإف ،ةيرادإلا تاصاصتخالا ذيفنت صخي اميف
تماق يتلا تاردابملاو جماربلا ذيفنت طورش مييقتب لامعألا هذه حمستو .تاعاطقلاو تائيهلا نم ةعومجم سمت
عفر متيو .ةددحملا فادهألا غولب ةجرد سايقو ،يرادإلاو يداصتقالاو يلاملا ىوتسملا ىلع ةيمومعلا تاطلسلا اهب
  .ةينعملا ةيصولا تاطلسلاو اهتبقارم تمت يتلا تائيهلا ملعل ماظتناب لامعألا هذه جئاتن

،ةراتخملا ةيمومعلا تائيهلل رييستلا ةيماظنو ةيعون نم دكأتلا فدهب تاقيقدتلا جمربت ،ضرغلا اذهلو
نيينعملا نيرّيسملا ةدئافل تايصوت ميدقت متي امك ،يمومعلا رييستلا نيسحت نم نكمت قيقدت رواحمل اقفو
.ةيمومعلا لاومألل ميلسلا رييستلا ءاسرإ يف ةمهاسملا اهنأش نم يتلاو

ةفصب جردت سلجملل ةيونسلا تاطاشنلا جمارب نإف ،ةيراشتسالا ةمهملا ذيفنتب قلعتي اميفو ،اريخأو
.ةلودلا حلاصمو ةيرازولا رئاودلا فرط نم ةيلاملا نيناوق ذيفنت فورظ ةنمضتملا ةباقرلا تايلمع ةمظتنم

سلجمب قلعتملاو5٩٩1 ةنس ويلوي71يف خرؤملا٠2-5٩ مقر رمألا نم81 ةداملل اقبط لامعألا هذه متتخت
نيناوق ةنمضتملا ةيونسلا ةيديهمتلا عيراشملا لوح ةيمييقت ريراقت دادعإب ،ممتملاو لدعملا ،ةبساحملا

.ةينازيملا ةيوست

هذه ديسجتل ةيلعف ةمهاسم ميدقت لجأ نم هتايناكمإ لك ةئبعتب موقي ةبساحملا سلجم نأ ريكذتلا ردجي
ةنسلل ةينازيملا ةيوست نوناقل ةموكحلا ميدقت ىلع صنت يتلا روتسدلا نم٩71 ةداملا ماكحأ ذيفنتو ةمهملا
.ناملربلا مامأ ةينعملا



ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٤ 8

،ةينازيملا ةيوست نوناقل ةيديهمتلا عيراشملا ةسارد يف ةمهاسملا لاجم يف سلجملل ةلكوملا ةمهملا هذه ّنإ
.ىرخألا ةلودلا حلاصمو تارازولا ةباقر دنع ةيمهأ تاذو ةيلاح عيضاوم فدهتست

تاقفن ذيفنت ريدقتو ةينازيملا تاداريإ ليصحت فورظ  مييقت ىلع اصوصخ زيكرتلا متي ،ةفصلا هذهبو
ةيلام لئاسو نمضتت يتلا ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا نأ امك .ةيمومعلا زيهجتلا جمارب رييست اذكو رييستلا

.مظتنم صحف عوضوم نوكت ،ةنسلا ةياهنل ةيلاملا جئاتنلاو ةنيزخلا تايلمع اذكو ةربتعم

جمارــب ناوــنــعــب اــهــب مزــتــلملا ةــيــباــقرــلا لاــمــعألا ءاــهــنإو ةجلاــعــم ةــبساحملا سلـــجـــم لصاو ،كلذ ىلع ةوالـــعو
.تاءارجإلا نم ةفلتخم لحارم يف دجوت يتلاو ةقباسلا تاطاشنلا

٧١٠٢ ةنسل ةباقرلا جمانرب ذيفنت

ةعزوم ،61٠2 ةنس ريرقت7٣11لباقم ،ةباقر ريرقت63٩ دادعإ نع71٠2 ةنسل ةباقرلا جمانرب ذيفنت رفـــسأ
 : يتأي امك

،رييستلا ةيعونب قلعتي ريرقت٤٤1–

.نييمومعلا نيبساحملا تاباسح ةعجارم لوح ريرقت2٩7–

هتايحالص ةسرامم نع جتانلمع٨٢٥١ ةلوادملا هتاليكشت فلتخمب ةبساحملا سلجم ردصأ ،رخآ بناج نم
.ءاوس دح ىلع ةيئاضقلاو ةيرادإلا

: يتأي امك عزوم ،لمع٨٥١ ىلع ةبساحملا سلجم قداص ،ةيرادإلا هتايحالص ناونعبف

ةبسانملا تايصوتلاب ةقفرم ،اهتبقارم تمت يتلا تائيهلا رييست طورش لوحمييقت ةركذم٠١١–
،نيينعملا نيرّيسملل

اهيلإ فاضتو ،ةيلاملا نيناوق بجومب اهل ةصصخملا تادامتعالل تارازولا رييست لوح ةيعاطقةركذم٠٤–
يف ةيميلقإلا فرغلا ةمهاسم ناونعب)DCP( ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا ذيفنت فورظ لوح تاصخلم )٩( ةعست
.ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلل يديهمتلا عورشملا لاغشأ

اهضرفي يتلا تاءارجإلا ذاختا لجأ نم ةينعملا تائيهلا يريسمل ةهجوم ،فرغلا ءاسؤرل لئاسر6–
ةقحتسم ىقبت يتلا وأ ةينوناق ريغ ةفصب ةضوبقم غلابم عاجرتسا فدهب وأ ةيمومعلا ةيلاملل ميلسلا رييستلا
،ةينوناقلا قرطلا لكب ةيمومعلا ةنيزخلل

رييستو لامعتسا طورش ىلع يرست يتلا صوصنلا يف صئاقن نازربتناتيئدبم )٢( ناتركذم–
 .ةينعملا تاطلسلل ةهجوم تايصوتب ةبوحصم ةماعلا لئاسولاو لاومألا ةبقارمو ةبساحمو

 : يتأي امك ةعزوم ،رارق٠7٣1 ةبساحملا سلجم ردصأ دقف ،ةيئاضقلا هتايحالص ةسرامم لاجم يف امأو

قيبطت ىلإ ةيئارجإلا لامعألا هذه فدهتو ،نييمومعلا نيبساحملا تاباسح ةعجارم لوحتقؤم رارق٤٧٤–
،ينعملا رييستلا ناونعب مهتمذ ةئربتل مهتبوجأ ميدقت نيينعملا نيبساحملل ىنستي ىتح ،يروضحلا ءارجإلا

يفعضو رارق٢٩و ،ءاربإ رارق٧١٧ اهنم ،نييمومعلا نيبساحملا تاباسح ةعجارم لوحيئاهن رارق٩٠٨–
هردـــق يلك غـــلـــبمب نييـــنـــعملا نييـــموـــمـــعـــلا نيبساـــحـــمـــلـــل ةــــيــــلاملاو ةــــيصخشلا ةــــيــــلوؤسملا مــــحــــقــــت نــــيدـــم ةــــلاـــــح
،جد268.7٠7.8٣,5٣

اهمظعم يف ةرداص ةيلاملاو ةينازيملا رييست لاجم يف طابضنالا ةفرغ راطخإ لجأ نم ايليصفت اريرقت15–
فرصب نـيرـمآلا تاـقورـخ ةررـكـتـم ةروصب اـهـيـف ةدراوــلا تاــفــلاــخملا لــمشتو ،سلــجــمــلــل ةــيــمــيــلــقإلا فرــغــلا نــع
لاوـمألا رـيـيستو لاـمـعـتسا ىلع يرست يتـلا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا ماـكـحألل زـيـهــجــتــلاو رــيــيستــلا تاــيــنازــيــم
لدعملا ،5٩٩1 ةنس ويلوي71 يف خرؤملا٠2-5٩ مقر رمألا نم1٩و88 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ةماعلا لئاسولاو
،هالعأ روكذملاو ممتملاو

نيماعلا باونلا ىلإ لاسرإلل ةهجوميئانجلا فصولل ةلباق عئاقو نمضتي ايليصفت اريرقت33–
،ايميلقإ نيصتخملا

.ظفح لحم تناك تافلم)3( ةثالث–
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نيرّيسملا دض تقؤم رارق٩25٣ رادصإ مت ،تاباسحلا ميدقت لاجم يف هّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،كلذ ىلع ةوالعو
امك .ةبساحملا سلجم طبض ةباتك ىدل مهتاباسح عاديإ يف رخأتـلا ببسب )فرصلاب نيرمآو نييمومع نيبساحم(

يتلا تامارغلل يلامجإلا غلبملا ردقو .ةمارغلا قيبطت نمضتي ارارق55 اهنم ،يئاهن رارق7٠1 هعومجم ام رادصإ مت
.جد٠٠٠.56٤ ـب اهب قطنلا مت

٩١٠٢ ةنسل يونسلا ريرقتلا ىوتحم

ةمألا سلجم سيئر ىلإو ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةبساحملا سلجم هعفري يذلا يونسلا ريرقتلا اذه ّنإ
ةركذم )81( ةرشع ينامث نمضتي ،روتسدلا نم2٩1 ةداملل اقبط لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو
سلجملل يونسلا جمانربلل اذيفنت ةزجنملا تاقيقدتلا لاغشأ نم ةصلختسملا جئاتنلا مهأ ىلع يوتحت جاردإ
.71٠2 ةنسل

ةقلعتملا ةيمهأ رثكألا تامييقتلاو تاظحالملاو تانياعملا ريرقتلا اذه يف ةجردملا تاركذملا حضوتو
 .ةباقرلل تعضخ يتلا تاهجلا لبق نم ةيمومعلا لاومألاو ةيداملا لئاسولاو ةيلاملا دراوملا رييست طورشب

ةيلحملا تاعامجلا بناج ىلإ ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا تارادإلا نم ّالك تاهجلا هذه لمشتو
.ةيساسألا اهنيناوق فالتخاب ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو

ةعضاخلا تاهجلا رييست عبطت يتلا صئاقنلاو روصقلا هجوأو تالالتخالا نم ديدعلا جاردإلا تاركذم نيبت
.اهل ةددحملا فادهألا غولبو اهئادأ ىلع يلاتلاب رثؤتو ،ةباقرلل

جمارب رارغ ىلع ،ةيمومعلا زيهجتلا جمارب ذيفنتو ميمصت يف فعض طاقن نع تاركذملا هذه فشكت امك
نيوكت جمانرب بناج ىلإ ةيندملا ةيامحلا حلاصل تازيهجتلاو ةيدعاقلا لكايهلا زاجنإ جماربو ةيئاملا دراوملا دشح
.ةينطولا ةيبرتلل طسوتملاو يئادتبالا نيروطلا يملعم

ةيونسلا ريراقتلا يف ةجردملا تايصوتلاو تانياعملا راركت نع ريرقتلا اذه ضاغتي مل ،كلذ نع الضفو
ةجتنملا ةيراقعلا كالمألل ةيلحملا تاعامجلا رييست لاجم يف ،صوصخلا هجو ىلعو ،ةبساحملا سلجمل ةقباسلا
ةيتامولعملا مادختسا بناج ىلإ ،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستب ةقلعتملا ةيمومعلا ةمدخلا اذكو ،ليخادملل

.ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يف

،ةبساحملا سلجمب قلعتملاو5٩٩1 ةنس ويلوي71 يف خرؤملا٠2-5٩ مقر رمألا نم61 ةداملا ماكحأب المعو
تاطلسلل اهميدقت بجي هنأ سلجملا ىري يتلا تايصوتلا ،٩1٠2 ةنسل يونسلا ريرقتلا نمضتي ،ممتملاو لدعملا
تاركذم اهيلإ تلسرأ يتلا ةينعملا ةياصولا تاطلسو نيينوناقلا نيلثمملاو نيلوؤسملا دودر كلذكو ،ةيمومعلا
.ةينعملا تائيهلا نم تدرو امك تجردأ دودرلا هذه.يروضحلا ءارجإلا مارتحا لظ يف جاردالا

ءاسرإو ةيلخادلا ةباقرلا تايلآ زيزعت ىلإ ،ةيصوت )1٣( نوثالثو ىدحاو اهددعو تايصوتلا هذه فدهتو
دمتعملا تايصوتلا ةعباتم ماظنل ذيفنتلا زيح عضو نإو  .ةيمومعلا تاكلتمملاو لاومألل لضفأو ميلس رييست
.هديسجت يغبني اريبك اناهر سلجملل ةبسنلاب لكشي71٠2 ةنس ذنم

ةينازيملل ،يلاوتلا ىلع ةصصخم اهنم ةـثالث ،لوصــــــف ةعـــــبرأ ىلـــــع يونــــســــلا رــــيرقــــتلا اذــــه يوــــتـــــحــــي
ضرعل صصخم )VI( عبار لصفو ،)III( ةيمومعلا تاسسؤملاو قفارملاو )II( ةيلحملا تاعامجلا ،)I( ةلودلا تارادإو
ضعب كلذكو يلودلا طاشنلاو ةبساحملا  سلجمل ةيرشبلا دراوملاو ةيلاملا لئاسولاب ةقلعتملا تانايبلا ضعب
 .ةرتفلا هذه لالخ ةسسؤملا ةايح تزّيم يتلا ةماهلا تاطاشنلا
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لوألا لصفلا
ةـلودلا تارادإو ةـينازيم

6١٠٢ ةنسل ةيلاملا نوناق ذيفنت .١
اهنمضت يتلا ةيساسألا جئاتنلل ةصخلم ميدقت ةركذم

6١٠٢ ةنسل ةينازيملا ةيوست نوناقل يديهمتلا عورشملا لوح يمييقتلا ريرقتلا

ةينازيملا ةيوست نوناقل يديهمتلا عورشملل يمييقتلا ريرقتلل ينوناقلا راطإلا ضرع

اقفو ةينازيملا ةيوست نيناوقل ةيديهمتلا عيراشملا نأشب ةيراشتسالا هماهم ةبساحملا سلجم سرامي
5٩٩1 ةنس ويلوي71 يف خرؤملا٠2-5٩ مقر رمألا ماكحأ اميسال ،ةقحاللا ةينوناقلا عجارملا نم هريغوروتسدلل
سلجم راشتسي” : يتأي ام ىلع هنم81 ةداملا يف صني يذلا ،ممتملاو لدعملا ،ةبساحملا سلجمب قلعتملاو
ريراقتلا ةموكحلا لسرتو ،ةينازيملا طبض ةنمضتملا نيناوقلل ةيونسلا ةيديهمتلا عيراشملا يف ةبساحملا
عورشمب ةقفرم ،ةيعيرشتلا ةئيهلا ىلإ ،ةينعملا ةيلاملا ةنسلا ناونعب ،ضرغلا اذهل سلجملا اهدعي يتلا ةيمييقتلا
.”اهب صاخلا نوناقلا

ينواعتلا لمعلاو اهرثأو ةباقرلا هذه ةعيبطل ارظنو ،ةبساحملا سلجمل يرادإلا صاصتخالا اذه ةسرامم نإ
دامتعا مت ،لعفلاب .ةريخألا تاونسلا يف اميس ال ،ًاسوملم اروطت لجستو صاخ عباطب مستت يهف ،هيضتقت يذلا
نوناقل يديهمتلا عورشملل يمييقتلا ريرقتلا ريضحتب قلعتملا يجهنملا ليلدلا يف ةلثمتملاو ةباقرلا تاودأ
ريطأتل ةطشنو ةينقت ةليسو نالكشي نيذللاو ،سلجملا سيئر اهذختي يتلا ةماعلا ةميلعتلاو ةينازيملا ةيوست
.ةيلام ةنس لكل ةباقرلا ريياعمو تاطاشنلا فادهتساو ديحوتو

ةينازيملا ةيوست نوناقل يديهمتلا عورشملا لوح ةبساحملا سلجم هدعي يذلا ريرقتلا عورشم نمضتيو
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملا٤8٩1 ةنس ويلوي7يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا نم86 ةداملل ًاقفو٣-ن ةيلاملا ةنسلل
ةعوبتم ةيميلقإلاو ةينطولا فرغلا اهيرجت يتلا تاقيقحتلا نم ةصلختسملا تانياعملا مهأ ،ممتملاو لدعملا

.تايصوتلاب

ةزجنملا ةباقرلا جئاتن لصوحت يتلا ةيميلقإلا فرغلا ةمهاسم ساسأ ىلعو ةيعاطقلا تاركذملا ىلإ ادانتسا
تائيهلاو تارازولا فلتخم نم ةدراولا دودرلا ساسأ ىلعو ،بناجلا اذه عم ةلص تاذ ةيتاعوضوم ةسارد لوح
،ماعلا ررقملا فارشإ تحت ،ةبساحملا سلجم سيئر نم رارقب نيعم صيخلت جوف موقي ،اهتبقارم تمت يتلا

.ريرقتلا عورشم صالختساب

ةرازو نم هيلإ لسرملا ةينازيملا ةيوست نوناقل يديهمتلا عورشملا ةبساحملا سلجم مالتسا درجمبو
ريدقتب حمست ةقيرطب ةباقرلا جئاتن عم ةتقباطم ءارجإ متي ،تاقحلملاو هضرع ريرقتب قفرملاو ،ةيلاملا
سلجمل ريراقتلاو جماربلا ةنجل فرط نم مييقتلا ريرقت ىلع ةقداصملا دعبو .اهتحص نم دكأتلاو تانايبلا
فورظ نأشب اهريونتل هب قلعتملا نوناقلا عورشم عم ةيعيرشتلا ةئيهلا ىلإ ةموكحلا فرط نم مّلسُي ،ةبساحملا

.ةلودلا ةينازيم ذيفنت

سلـجمل يمـيـيـقـتــلا رــيرــقــتــلــل ةــيساسألا رصاــنــعــلا صيــخــلــت ىلإ فدــهــي هــنــكــلو الــماش سيــل ضرــعــلا اذــه نإ
اهعاضخإ مت ةيتآلا ةمدقملا تاظحالملا نإ .61٠2 ةنسل ةينازيملا ةيوست نوناقل يديهمتلا عورشملا لوح ةبساحملا
يذلا يمييقتلا ريرقتلا قحلم يف ةقفرم ليصفتلاب اهتاباجإو ،ةينعملا تارازولا نم ةدحاو لكل يروضحلا ءارجإلل
 .هاندأ اهيلا راشملا طاقنلا لوح تامولعم رثكأ نمضتي

6١٠٢ ةنسل ةيلاملا نوناق ةباقر جئاتن مهأ

فورظ نيسحتو ةيداعلا دراوملا نم نكمم ردق ىصقأ قيقحتو ليومتلا لئاسو عيونتو ةئبعت ةدايز نإ
غلاب رمأ اهقيقحتو ،ةيولوأ تاذ افادهأ ىقبت ،رييستلا تاقفن ديشرت قيرط نع اميس ال ،ةينازيملا صخر رييست
   .ريغتلاب مستيو بسانم ريغ يلام قايس يف ةماعلا ةيلاملل ميلسلا رييستلا لجأ نم ةيمهألا
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ةيلاملا نوناق ذيفنت جئاتن .١

ةينازيملا تاداريإل فيفط شاعتنا ىلإ ةفاضإلاب %٩2,21 ةبسنب قافنإلا ضيفخت نإف ،ذيفنتلا ثيح نم
لداعي ام %٠٣,61(51٠2 ةنس يف ققحملا كلذ نم لقأ ىوتسمب ناك هنأ نم مغرلابو ،)جد رايلم٤٣,26٤ يأ ٠1%,٣1(
ريغ تاقفنلا كلذ يف امب( جد رايلم6٣,715.1 ىلإ ةينازيملا زجع ضفخ يف مهاس دق هنأ الإ ،)جد رايلم٩٣6,٤7
.ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا تازاجنإ ىلا رظنلاب %-6٩,6٤ و ،ةنسلا تاعقوتـب ةنراقم-%21,٣5 ةبسنب يأ )ةعقوتملا

ريغ” تاقفنلاب ىمسي امل ةلودلا ةينازيم يف دييقتل اًرظن ،هيف اًغلابم لازال ةينازيملا زجع نإف ،كلذ عمو
،ةينازيملل ميلسلا رييستلاو ةيفافشلا دعاوق ءاسرإب حمست الو ةيفاك تامولعم اهنأشب رفوتت ال يتلاو ”ةعقوتملا

تادامتعالا لامعتساو حنم دعاوقل لاثتمالا مدعو ،صوصخلا هجو ىلع زيهجتلا تادامتعا ةئبعت ىلإ ةفاضإلاب
 .ةيقيقح تايجاحل بيجتست نأ ضورفملا نم يتلا ةمزاللا

زجع لباقم جد رايلم٠16,٤5٠.2 غلبمب احاتم ،61٠2 ةنس ربمسيد1٣ خيراتب ةنيزخلل ماعلا ديصرلا لثمي
تاباسحلا حابرأ ةدايز نع اصوصخ جتن ،ةنسلا سفنب ةنراقم شاعتنالا اذه .51٠2 يف جد رايلم٤٤2,6٠8.2 غلبمب

ديصر لثمي جد رايلم٣8٤,٠18.2 هردق حبر اهنم ،جد رايلم655,58٤.1( ةلفقملا وأ ةافصملا ةنيزخلل ةصاخلا
.)71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم٩11 ةداملا ماكحأ بجومب ةلفقم جمارب /صاخلا صيصختلا تاباسح

صصُخ دقو تاداريإلا طبض قودنص دراومب يسيئر لكشب انومضم ةنيزخلل مكارتملا زجعلا ليومت ىقبيو
..)جد رايلم٣٠٩,8٠2.٣( قودنصلا دراوم يلامجإ نم %78,٣7 هتبسن ام يأ ،61٠2 ةنس جد رايلم25٣,٠7٣.2 اهنم

ةينازيملا تاداريا صخي اميف .٢

85,٣٤٣.٣ ةيداعلا دراوملا نم اساسأ نوكتت يهو ،61٠2 ةنس جد رايلم٣1,62٠.5 ةينازيملا تاداريإ تغلب
 .)%8٤,٣٣( جد رايلم55,286.1 ةميقب ةيلورتبلا ةيابجلا اهيلت ،)%25,66 ةصحب( جد رايلم

)جد رايلم716,1٣1+يأ،%85,5( ةيئابجلا تاداريإلاب اًعوفدم ،51٠2 ةنس عم ةنراقملاب نسحت ظحول دقو
كنب ةمهاسم لصاحب طبترم جد رايلم٣18,125 اهنم;%٣٤,٤٩1 لدعمب رانيد رايلم851,2٤٤+( ىرخألا بئارضلاو
-%8٠,82 اهردق ةيبلس تالدعمب ىلجتي اسكاعم اًهاجتا اتراعتسا ةيلورتبلاو ةيداعلا تاداريإلا نأ نيح يف ،)رئازجلا

.يلاوتلا ىلع %٤٣,2و

تاداريإلا ةنميه ،ةقباسلا تاونسلا رارغ ىلعو ،61٠2 ةيلاملا ةنسلل ةبسنلاب سلجملا ظحال قايسلا اذه يفو
ليجستلظ يف تاريدقتلا يف مكحتلا فعضو ،يئاقلتلا عفدلا ماظنو ردصملا نم عاطتقالا ةطساوب ةلصحملا

.)جد رايلم٩6,٠٣2 -(ربتعم ةميق صقان

تاداريإلاو ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا( ىوتسملا نود بئارضلا ضعب نم ةيتأتملا تاداريإلا لازت ال
ىلع ،تابوعصلل ارظن ةبيرضلا مامأ ةاواسملا أدبم باسح ىلع كلذو )كلذ ىلإ امو ،كالمألا ىلع ةبيرضلاو ةيداعلا

ىدل تالخدتلا صقن ببسب ةبيرضلل ةعضاخلا ةداملا ديدحت يف ءاعولا حلاصم اههجاوت يتلا ،صوصخلا هجو
ةقفنلا ةيمهأ بناج ىلإ نييبيرضلا شغلاو برهتلا يترهاظ يشفتو ،يرودلا ءاصحإلا ءارجإ صقنو ،نينيدملا
.ةفاضم ةميق نم ايازملا هذه هبلجت امو داصتقالا ىلع اهرثأل مييقت يأ بايغ يف جد رايلم52٣,688 غلبمب ةيئابجلا

وهو ،تاداريإلا نم ةيمومعلا ةنيزخلا نامرح مت اذهبو ،افيعض لازام ةنياعملا قوقحلا ليصحت ىوتسم نأ امك
1٣ ةياغ ىلا تعفترا يتلا تايالولل بئارضلا تايريدم ىوتسم ىلع ليصحتلا يقاوب مقافت هنع بترتي ام
)%11,86( ةيئاضقلا تامارغلاب قلعتت جد رايلم52٩,٩٤7.7 اهنم ،جد رايلم661,٩7٣.11 ىلإ61٠2 ةنس ربمسيد
ىلع ةلجسملا ليصحتلا يقاوب ،نويدلا هذه ىلإ فاضيو ،)%٩8,1٣يأ( ةيئابج نويدك جد رايلم٠٤2,٩26.٣ غلبمو
 .جد رايلم٤٣8,٠71 تغلب يتلا ،تاسسؤملا تايربك ةيريدم ىوتسم

نيفلكملا تافلم ريهطت دصق اهل ةعباتلا ةيجراخلا حلاصملا ىلإ تاميلعت بئارضلا ةرادإ هيجوت نم مغرلابو
ةلصحملا ةيبيرضلا تاداريإلا فعض اميسال ،ببسب تمقافت لب ،ةيوست نود تلازال ةيعضولا نأ ّالا ،ةبيرضلاب
 .ليصحتلا تاءارجإ قيبطت ةيلاعفو ةءافك مدع ىلإ ةفاضإلاب ،لوادجلا قيرط نع



ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٤ 12

ةينازيملا تاقفن صخي اميف.3

نم %٣1,66( رييستلا تاقفنل جد رايلم1٩,62٣.٤ هنم ،جد رايلم٩٤,٣٤5.6 غلبم دودح يف ةينازيملا قافنإ مت
.)%٣8,2( ةعقوتملا ريغ تاقفنلل جد رايلم2٣,581و )%٤٠,1٣( زيهجتلا تاقفنل جد رايلم62,1٣٠.2و )ةينبلا ثيح

عم ،نيمدختسملا تاقفن نع رظنلا فرصب ،تاقفنلا ضعب فيقست ريبادتب ةساردلا ديق رييستلا زيمتو
قيبطت نأ ريغ ،ةينازيملا تاقفن رييست ديشرتو داصتقاو ةمارص نع ثحبلا قايس يف زيهجت تايلمع ديمجت
ريغ غلابملا عافترا اهنع جتن ةيديلقت ريغ ةقيرطب مت ،ريدقتلاو صيخرتلا ئدابم عارت مل يتلا ريبادتلا هذه
نع جد رايلم٣2٤,٠8٤ : ةربتعم ةدصرأ دوجوب تاعقوتلا ةقد مدعب مستي قايس يف ،)نويدلا يف ةدايز( ةددسملا

.زيهجتلا تاقفن نع جد رايلم71٤,55٩.٣و رييستلا تاقفن

ةنسب ةنراقم %56,٤ ةدايزب ةنميهم نيمدختسملا تاقفن اهتعيلط يفو ،صيلقتلل ةلباقلا ريغ تاقفنلا ىقبت
تروطت يتلا ةيعامتجالا تاليوحتلا تلقتناو .)%77,82( ةيمومعلا تالخدتلا اهيلت ،%٩٣,٤5 ـب ردقت ةبسنبو ،51٠2

جتانلا نم %٣8,٩ لداعي ام يأ ،جد رايلم75,1٤8.1 هردق زيمم يلامجإ غلبم ىلإ ،51٠2 ةنسب ةنراقم %77,7 لدعمب
مدطصي ،ةهج نمف : تاقفنلا نم عونلا اذه ءاوتحال ةهجاوملا تابوعصلا مجح اهاوتسم سكعيو .1ماخلا يلخادلا

قلعتت تابوعصب ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا فلتخمل ةحونمملا تاناعإلاو تامهاسملا لالخ نم اهرييست
دراوملا ةردنو طفنلا راعسأ رايهنا هفعضأ فرظ ةهجاوم نامض ،ىرخأ ةهج نمو .ةيلاعفلا قيقحتو ةعباتملاب
.ةيلاملا

فرط نم ةصصخملا زيهجتلا تادامتعا صاصتما يف افعض طاشنلا عاطق بسح تادامتعالا عيزوت فشكيو
ةنس يف %6٣ ةبسنب ةنراقم ،%8٣ نع لقي كالهتسا لدعم رامثتسالا جمانرب لجسو .تاعاطقلا ريوطتل ةلودلا

بايغ يف %٣7,7٤ ةبسنب ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخم تذفن ،لثملابو .ةريبك ةدصرأ فلخي ام وهو ،51٠2
،ةيمنتلل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا بايغ ،تايدلبلا نم ديدعلا ىوتسم ىلع ةجمربلاو طيطختلا
فارطألاو نينطاوملا كارشإ مدع بناج ىلإ ،تادامتعالا عيزوت يف مكحتلا ريياعم بايغ ،عيراشملا جضن يف صقنلا
يتلا طورشلا قفو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو ةئيهتلا تايولوأو تارايخ يف نييلحملا ةلعافلا

.نينطاوملا ةشيعم ىوتسم نيسحتو ةيلحملا ةعامجلل ةمادتسملا ةيمنتلا نامضب ةليفكلاو ةلودلا اهتمّسر

 ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا .٤

لباقم جد رايلم255,٠5٩.2 غلبمـب انئاد اديصر61٠2 ةنس ربمسيد1٣ يف ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا تزرفأ
سفن ليجست مت دقلو )جد رايلم٣٣5,86٩.2-( %51,٠5 ـب ردق ريبك ضافخناب يأ ،51٠2 ةنس جد رايلم5.٩1٩,5٠1
ةجيتنلا هذهو.)جد رايلم226.٣^518-(% 16,82 هردق ضافخنا عم٤1٠2 ةنسب ةنراقم51٠2 ةنس يف ىحنملا اذه
217,18٣.7 لباقم جد رايلم٤51,2٣5.٤ ـب ردقي انئاد اديصر تلجس يتلا صاخلا صيصختلا تاباسحل ،اساسأ دوعت
.51٠2 ةنس جد رايلم

هجو ىلع ،ةدوجوم تلازام اقباس ةلجسملا صئاقنلا نإف ،صاخلا صيصختلا تاباسح رييست صخي اميف
نيدملا ديصرلل اسوسحم اعافترا سلجملا لجس امك .لاومألا ةئبعتو ليومتلا تايفيكب ةطبترملا كلت صوصخلا

تايوتسم فعض ةجيتن رامثتسالل ينطولا قودنصللو نكسلل ةحونمملا ضورقلا اميسال ،ضورقلا تاباسحل
.ليصحتلا

تايصوتلا مهأ

ةنـــــسل ةينازيملا ةيوـــست نوــــناقل يديـــهمتلا عورشملا لوح يميـيقتلا ريرقتــلاب ةقلعتملا هلاغشأ ةياهن يف
)21( ةرشع اتنثاو ،ةديدج )7( عبس اهنم ،ةيصوت )52( نيرشعو سمخ ةغايصب ةبساحملا سلجم مدقتي ،61٠2
.اهتغايص ةداعإ تمت ىرخأ )6( تسو اهجاردإ ديعأ

.)ءاصحإلل ينطولا ناويدلا :ردصملا( جد رايلم٣8,6٠٤.71 :ماخلا يلخادلا جتانلا1
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: يتأي امب تايصوتلا مهأ قلعتتو

،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي7 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ماكحأب ديقتلا–
ةعقوتملا ريغ تاقفنلاو ةيبساحملا تاباتكلا( ةيفافشلاو صيصختلاو ةيونسلا ئدابمب ةقلعتملا دعاوقلا اميسال
،)جئاتنلا باسح ىلإ ةدصرألا ليحرتو صاخلا صيصختلا تاباسح لافقإو

فلتخم نيب ربكأ قيسنت ،تاقحلم قافرإ ،ؤبنتلل ليلدو جهنم( تاداريإلا تاريدقت يف ديجلا مكحتلا–
،)ةصتخملا ةينقتلا حلاصملا

،تالخدتلا حلاصمل لضفأ ريطأت عم يونسلا يئابجلا ءاصحإلا ةيلمعل ربكأ ةيانع ءاليإ–

لجأ نم ةيكرمجلاو ةيبيرضلا ةرادإلا نم لك يف رطاخملل ةطيرخ عضو قيرط نع ةباقرلا تايلآ ليعفت–
ديجلا طيطختلا بناج ىلإ ،تاطاشنلا هذه ةسرامم نكامأ ديدحتو مهتاطاشن مجحو ،نيبرهتملا نيفلكملا ددع رصح
فرط نم ةبتتكملا تاحيرصتلل ةبسانملا تاليدعتلاو تاحيحصتلاب مايقلا لجأ نم ةعجارملا جمارب ذيفنتل
،نيعضاخلا نيفلكملا

لك يف ةيئابجلا ايازملا ةعباتمب حمست ةحضاو تاءارجإ عضوو ةيداعلا دراوملا ليصحت طورش نيسحت–
،اهلحارم

ةمادتسملاو ةيقيقحلا تاجايتحالا ةيبلت لجأ نم ةيمومعلا تاقفنلا ذيفنت يفو تاينازيملا دادعإ يف مكحتلا–
،ةيمومعلا حلاصملا ءادأ ةدايق تاودأب ةمعدم تامولعم ةمظنأ ذيفنت لالخ نم

ةيساسألا ةيئاذغلا تاجتنملل ةلودلا معد ناونعب تاصيصختلا حنم يف ةيلاعفلاو ةمارصلا نم ديزملا لذب–
فدهتسي فلم ثادحتسا لالخ نم اذهو ،ةيبرتلاو ةحصلا يعاطق تاقفن ضعب ةيطغتل ةيوقاطلا تاجتنملاو
،انامرح رثكألا ةيعامتجالا حئارشلا

مستي قايس يف ،ةلودلا ةينازيم نم ةيرصح هبش ةفصب ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيم ليومت يدافت–
اميس ال ،ليومتلا اذه مجح نم ،ام دح ىلإ ،فيفختلا ةيغب كلذو ،ةيمومعلا ةنيزخلل ةيلاملا تاردقلا شامكناب
،ليخادملل ةجتنملا ةطشنألل اهتسرامم لالخ نم تاسسؤملا هذهل ةصاخلا دراوملا نيسحت ىلإ فدهت ريبادت ذاختاب

تاقفنب قلعتملاو8٩٩1 ةنس ويلوي٣1 يف خّرؤملا772-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل مراصلا لاثتمالا–
،عيراشملا جضنب قلعتي اميف اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا

،اهديدحتو اهبيترتو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل ىعست يتلا زيهجتلا جمارب تايولوأ فيرعت–

ةـيداصتـقالا ةـيـمــنــتــلاو ةــئيــهــتــلا تاــيوــلوأو تاراــيــخ يف نييــلحملا نيلــعاــفــلا فارــطألاو نينــطاوملا كارشإ–
فرط نم ةذختملا تاردابملا عيجشتو ،ةيمومعلا تاطلسلا اهتمسر يتلا طورشلا قفو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
،تايدلبلا

قيقحت فدهب ةيدلبلا ةيمنتلا تاططخمل ةصصخملا تادامتعالل لاعفلاو ينالقعلا لامعتسالا نامض–
تادامتعالا عيزوت طبضي ماظن عضوو نينطاوملا ةشيعم ىوتسم نيسحتو ةيلحملا ةعامجلل ةمادتسملا ةيمنتلا

.ةدوجوملا ةيلحملا تايصوصخلا رابتعالا نيعب ذخأيو ،تايدلبلا نيب
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ةصاخلا زيهجتلا تايلمع .٢
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا راطإ يف ربتعم زيهجت جمانرب نم ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تدافتسا
تآشنملا لاجم يف لجسملا زجعلا دس لجأ نم )٤1٠2-٠1٠2(يداصتقالا ومنلا معد جمانربو )٩٠٠2-5٠٠2(
ةيامح لاجم يف اهب ةطونملا ةيمومعلا ةمدخلا ماهمب بجي امك لفكتلاب اهل حمست ال يتلاو لخدتلا لئاسوو
.طيحملاو صاخشألاو تاكلتمملا

ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل لخدتلا لئاسوو تآشنملا ددع ةدايز نم نيجمانربلا نيذه ذيفنت نّكم دقو
 .فاعسإلاو ةيلخدتلا اهتاردق زيزعتو عيسوت يلاتلابو ،ةربتعم ةفصب ةيندملا

يفتالالتخالا نم ديدعلا ،اهلبق امو61٠2ةيلاملا ةنسلا لمش يذلاو سلجملا هب ماق يذلا مييقتلا زربأو
مدع راركت اهنع بترت يتلاو ،تاجايتحالا مييقت يف ةدمتعملا ريياعملا فعض ببسب تايلمعلا ةجمرب
مت وأ اهذيفنت يف قالطنالا متي مل يتلا تايلمعلا نم ربتعم ددع دوجوو ،اهنع نلعملا تاصقانملا ىودج
 .جماربلا صخرل رركتملا مييقتلا ةداعإ نع الضف،ايئزج اهزاجنإ

،طورشلا رتافد دادعإب ةطبترم صئاقن ىلإ ةباقرلا جئاتن ريشت ،زيهجتلا تايلمع ذيفنت لاجم يف
ةيدقاعتلا دونبلا ةاعارم مدع كلذكو ،نيدهعتملا نيب ةلماكلا ةسفانملا ىلع عجشت ال يتلا طيقنتلا ةمظنأو
 .تازيهجتلا تاقحلم ضعب ميلستو نيوكتلاب قلعتي اميف اصوصخ

جماربلا صخرل يلاملا ذيفنتلا ىلع رثأ نود نكت مل عيراشـملا هذـــــه زاجــــــنإو ةــــجـــــمرـــــب طورــــــش نأ اــــمــــك
%6٣و ،ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلل ةبسنلاب %٩7 ةبسن61٠2 ةياهن ىلإاهكالهتسا لدعم ىدعتي ال يتلاو
.يداصتقالا ومنلا معد جمانربل

نـم ةـئيـبــلاو كالــمألاوصاـخشألا ةـياـمـح ىلإ فدـهـت ةـيـموـمـع ةـمدــخ ناــمضب ةــيــندملا ةــياــمحلا لــفــكــتــت
لفكتلا اذكو يبطلا فاعسإلا ،صوصخلا هجو ىلع ،ةمهملا هذه لمشتو .ةيعانصلاو ةيعيبطلا رطاخملا

يعانصلا طاشنلاب ةطبترملا ةددعتملا رطاخملاو هيف مكحتملا ريغ ينارمعلا عسوتلا نع ةمجانلا رهاوظلاب
 .يجولونكتلاو يراجتلاو

صاخشألا ةمالس ىلع اهريثأتو ةيعانصلاو ةيعيبطلا ثراوكلاب ةطبترملا ةريبكلا رطاخملاب ايعوو
فدهي ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ةدئافل اربتعم زيهجت جمانرب ةيمومعلا تاطلسلا تصصخ ،كالمألاو
لخدت ةدحو12٣ دوجو ىلع ،6٠٠2 لبق ترصتقا يتلاو ،لخدتلا لئاسوو تآشنملا يف لجسملا زجعلا دسل
دادعتو ،ةهج نم ،تانكثلا يف ةايحلاو رييستلا ريياعمل بيجتست ال ةعجرتسم تادــــحو نــــــم ةــــصاخ ةلّكشم
نم ،اهب لفكتلا بجاولا ةلمتحملا رطاخملاو ماهملا مجح نع ةمجانلا ةيقيقحلا تاجايتحالا عم ىشامتي ال
.ىرخأ ةهج

،5٠٠2 ةنس ذنم ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا مساب ةلجسملا ريوطتلا جمارب فلتخم لمشتو
ةيلمع611 ىلع )ECCP( يداصتقالا ومنلا معد جمانربو )CSCP( ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا اميسال

  .جد رايلم٤٣٣,88 تغلب ةيلامجإ جمانرب صخرب ،61٠2 ةنس ةياهن ىلإ زيهجت
تادحوو لكايهلا فلتخم ىلع نيعزوم ،نوع751٠5 ىلإ٠٠٠٠٣ نم لقتنا دقف دادعتلل ةبسنلاب امأ

.مهل ةلوخملا ماهملاو رطاخملا روطت عم ىشامتي يعون نيوكت نم دادعتلا اذه دافتسا دقو .لخدتلا
ةــباقرب71٠2 ةــنسلا لالــخ ةبساحملا ســلجم ماــق ،زــيهجتلا تاــيلمع زاــجنإ فورـــظ نــم قــقحتلا ةـــيغبو

ةوجرملا فادهألا غولب ىدم اذكو اهذيفنتو ،زيهجتلا تايلمع ةجمرب طورش مييقت ىلإ فدهت ةيتاعوضوم
.اهنم

امو61٠2 ةيلاملا تاونسلا تطغو ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ىوتسم ىلع ةباقرلا تايلمع تمت
بترت يتلاو اهرييستو تايلمعلا ةجمرب يف تالالتخالا نم ديدعلا ةلجسملا تانياعملا تزربأ ثيح ،اهلبق
يف قالطنالا متي مل تايلمعلا نم ربتعم ددع دوجوو ،اهنع نلعملا تاصقانملا ىودج مدع راركت اهنع
،ةيفاضإ فيلاكت اهنع تمجن صئاقنلا هذه نإ .جماربلا صخرل رركتم مييقت ةداعإ ىلإ ةفاضإلاب ،اهذيفنت

.ةيدقاعتلا دونبلا مارتحا مدعو تادامتعالل فيعض كالهتسا ،زاجنإلا لاجآ يف تاديدمت
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زيهجتلا تايلمع ةجمرب .١
وــمــنــلا مــعد جماـــنرـــبو )CSCP( وـمـنـلا مـعدــل يليــمــكــتــلا جماــنرــبــلا( زــيــهــجــتــلا يجــماــنرــب فادــهأ .١.١

))ECCP( يداصتقالا
،)ECCP(وCSCP(( ةيمنتلل نييسامخلا نيجمانربلا راطإ يف ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تفدهتسا

دصق تادحولا عضو ديشرتو ،تاطاشنلا ةطيرخ عيسوتو ،فاعسإلاو لخدتلا لئاسو ديدجتو زيزعت ،اساسأ
اهلئاسو زيزعت نإ .دادعتلا ةدايز اريخأو ،)ةقيقد51( اهيف بوغرملا ريياعملا نم اهبيرقتب لخدتلا لاجآ صيلقت

يرضحلا جيسنلا ةفاثك بسحب( تايدلبلا مهأ يفو ةرئاد لك ىوتسم ىلع ايلعفو فثكم دجاوت اهل نمضيس
.اهقتاع ىلع ةعوضوملا ةيمومعلا ةمدخلاب يلاتلاب ءافولاو ،)يداصتقالا طاشنلاو

)٩٠٠٢-٥٠٠٢( ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا .١.١.١

: ةيتآلا تاطاشنلا لوح جمانربلا اذه روحمتي
،اهب ةقلعتملا تازيهجتلاو ةيتايلمعلا ةيدعاقلا تآشنملا ميعدت–
،تاباغلا قئارح ةحفاكم لئاسو زيزعت–
،ةيبطلاو ةيلوألا تافاعسإلا ريوطت–
،يوجلا ذاقنإلا ريوطت–
،يرحبلا ذاقنإلا ريوطت–
.لزالزلا ثراوك ةلاح يف لخدتلا لئاسو ىلع لوصحلا لجأ نم ماكرلا عفرو ذاقنإلا لئاسو زيزعت–

ةيدعاقلا تآشنملا زاجنإل جد رايلم2٩٩,٤1 هنم ،جد رايلم٠21.5٣ غلبمب تردق دقف تاجايتحالل ةبسنلاب امأ
.امدقتم ازكرم71و ،ةيوناث ةدحو8٣٣ ،ةيسيئر ةدحو1٣ ،ةيئالو ةيريدم رقم8٤ زيهجتل جد رايلم821,٠2و

)٤١٠٢-٠١٠٢( يداصتقالا ومنلا معد جمانرب .١.١.٢
صاخشألا ةيامحب ةقلعتملا تاجاحلل ةباجتسالا لجأ نم يتايلمعلا قاطنلا عيسوتو معدل جمانربلا اذه فدهي

: يتأي ام زيهجتو زاجنإب كلذو ،ةرئاد لك ىوتسم ىلع لخدت ةدحو ءاشنإ ىلإ لوصولا اذكو تاكلتمملاو

،تادحو ىلع رفوتت ال يتلا رئاودلا يف ةيوناث لخدت ةدحو٠٩–

،ةنتابو ركسعمو ةزابيتو رئازجلا ندمل ةيريدم تارقم٤–

ارظن ةريبكلا تاعمجتلا ىوتسم ىلع اميسال ،ةيلاحلا لخدتلا تاردق ةدايزل ةهجوم ةيسيئر ةدحو61–
،ةيجولونكتلا رطاخملاو لزالزلا رطاخم اهنم رهاوظلا ضعب ىلإ رظنلاب ةداحلا رطاخملاو اهمجحل

،)مناغتسمو وزو يزيتو سادرموب( ةيرحب ذاقنإ تادحو٣–

828٠٤ فيظوتب لفكتلا ضرغب نيوكتلا تاقحلم عيسوتو يرحبلا ذاقنإلاو صوغلل ةينطو )1( ةسردم–
،لاجملا اذه يف نيوكتلا ىوتسم نيسحتو زيزعت لجأ نم نوع

،ءافطإلا لاجر ةنهمب ةطبترملا ةفيظولا تاهاركإو تابلطتملل ةباجتسا نكسم٠٠٠1–

،ةميدقلا ةيدعاقلا تآشنملا ىوتسم ةئيهتو ثيدحت–

:  ـب كلذو;ةمزاللا تازيهجتلا ءانتقا لالخ نم لخدت تادحو تايناكمإ عيسوت–
،ةيوناث ةدحو٠6و ،يرحبلا لاجملا يف تادحو5 ،ةيسيئر تادحو5 زيهجت •
،ةميدق ليغشت تادعم ةدحو٠51 ديدجتو ثيدحت •
،ةرايس٠51 ــل لقنلا تايناكمإ زيزعت •
،تارايسلا ةريظح ةنايصو ديدجت •
،رتبوكيله ةرئاط ءانتقاب يوجلا ذاقنإلا لاجم يف لخدتلا تادحو تايناكمإ عفر •

اهضعب تايريدملا طبرو تالاصتالا ةكبش زيزعتو ثيدحت لالخ نم يتايلمعلا طاشنلا ةيلاعف نيسحت •
.)tenartni(لاصتالل ةيلخاد ةكبش قيرط نع ضعبب
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ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل زيهجتلا جمارب ىلع ،ةيرادإلا ةـــيتحتلا ىنبلا ”٤58” باــبلاب ةدـــيقملا تاـــيلمعلا نـــميهتو
غلبمب )CSCP( ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا نيب ةعزوملا جماربلا نم %56,٤٩ ةبسن ىلع اهذاوحتساب كلذو ،ةيندملا

.%65,٠٣ ةبسنب جد رايلم26٤,62 غلبمب )ECCP( يداصتقالا ومنلا معد جمانربو ،)%8٤,٩6 ةبسنب يأ( جد رايلم7٤1,75

: يتأي ام تايلمعلا هذه لمشتو

تارايس ءانتقاك ،)ةــمدقتملا زــكارملا اذــكو ،ةـــيرحبلا ةــيوناثلا ،ةــيسيئرلا( ةــيتايلمعلا تادـــحولا تازـــيهجت–
،ةدايقلا تارايسو تاباغلا قئارح ءافطإ تانحاشو ئفاطملا تانحاشو فاعسإلا

،دودسلا يف صاخشألا ذاقنإو ئطاوشلا ةبقارمل براوق ءانتقا–

،ةلقنتم لتر ءانتقا لالخ نم تاباغلا قئارح ةحفاكم لئاسو زيزعت–

،يبطلا فاعسإلا ريوطت–

،ماكرلا عفر لئاسوو ذاقنإلا لئاسو زيزعت–

،ةيتايلمعلا تالاصتالا ةكبش ريوطت–

،تاقحلم6 زيهجتو ءاشنإ لالخ نم نيوكتلل ةصصخملا ةيدعاقلا تآشنملا زيزعت–

،ةيعامجو ةيدرف ذاقنإ تازيهجت ءانتقا–

،ةيندملا ةيامحلا زكارم اذكو ،ءاضيبلا رادلاب لخدتلا زكرمل ةيدعاقلا لكايهلا ةئيهت–

،ئطاش زكرم٠2 ءاشنإ–

،ةيبطلا داوملا نيزخت ةدحوو ثراوكلا نوزخم نيزختل نيزكرمزاجنإو ةسارد–

،رتبوكيلهلا تارئاطو ةفيفخلا تارئاطلل عدوتسم زاجنإو ةسارد–

ناونعلابابلا

عومجملا

يليمكتلا جمانربلا
)PCSC( ومنلا معدل

جمانربلا صخرتايلمعلا ددعتايلمعلا ددع جمانربلا صخر

55

03

05

01

07

71

ةيرادإلا ةيتحتلا ينبلا

نكسلا

تالاصتالاو زكارملا

يلآلا مالعالا

نيوكتلا

40

00

02

02

00

44

854

722

547

861

651

26.462.386.000

00

250.000.000

250.000.000

00

26.962.386.000

57.147.059.000

1.249.000.000

1.610.000.000

101.000.000

1.265.000.000

61.372.059.000

ومنلا معد جمانرب
)ECCP( يداصتقالا

جماربلا صخر ىوتحم .١.٢

،جد رايلم٤٣٣.88 اهردق ةيلامجإ جمارب صخرب زيهجت ةيلمع611 نم ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تدافتسا
جمانرب ناونعب ةلجسم ةيلمع٤٤ ،)جد رايلم27٣,16( ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا ناونعب ةلجسم ةيلمع17 اهنم
٠8٤ غلبمب( يداصتقالا ومنلا ديطوت جمانرب راطإ يف ةلجسم ةدحاو ةيلمعو ،)جد رايلم26٩,62( يداصتقالا ومنلا معد
.)جد  نويلم

لصفو عاطق لك بسح زيهجتلا تايلمع ىوتحم
جد : ةدحولا
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،نكسم٠٠2 زاجنإو ةسارد–

،عاجرتسالل ةيدعاقلا تآشنملا عيسوتو ةئيهت–

.)IRAPEC( لزاعلا سفنتلا زاهج لامعتساو ءادترا ةيفيك لوح بيردتلل زكارم ءاشنإ–

 تاكالهتسالاو عفدلا تادامتعا ةيعضو .3.١

جماربلا صخر عومجم نم %٤7,87 ةبسنب كلذو ربتعم ذيفنت لدعم ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا لجس
.ةغلبملا

دودح يف اهكالهتسا مت ،61٠2 ةنس ةياهن يف جد رايلم511.15 ةغلابلا ةيلامجإلا عفدلا تادامتعا نأ ثيح
.%٤5,٤٩ ةبسن لثمي ام يأ ،جد رايلم8٤,٤2٣

يف اهكالهتسا مت ،جد رايلم61٤,61 ـب عفدلا تادامتعا تردق دقف ،يداصتقالا ومنلا معد جمانربل ةبسنلاب
.جماربلا صخر يلامجإ نم %٠7,5٣ قفاوي ام ،%٤6,85 ةبسنب يأ ،جد رايلم٣2٤,8 دودح

.61٠2-٣1٠2 ةرتفلا لالخ جمانرب لك بسح ،عفدلا تادامتعاو جماربلا صخر ةيعضو ةيتآلا لوادجلا ضرعت

ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا

جد : ةدحولا

ةيلاملا ةنسلا

نايبلا

ةغلبملا جماربلا صخر

 ةيلامجإلا جماربلا صخر

ةغلبملا عفدلا تادامتعا

ةيلامجإلا عفدلا تادامتعا
ةغلبملا

 ةنسلا تاكالهتسا

تاــــكالــــهــــتسالا عوــــمـــــجـــــم
 ةمكارتملا

تادامتعا كالهتسا ةبسن
عفدلا

 عفدلا تادامتعا ديصر

2013

196.000.000,00

69.710.288.000,00

120.000.000,00

51.114.834.877,36

3.949.755.559,75

41.350.023.470,38

89,90

9.764.811.406,72

0,00

61.372.059.000,00

0,00

51.114.834.877,36

5.039.858.538,00

46.392.882.008,38

90,76

4.721.952.868,98

0,00

61.372.059.000,00

0,00

51.114.834.877,36

1.296.001.520,98

47.688.883.529,36

93,30

3.425.951.348,00

20142015

0,00

61.372.059.000,00

0,00

51.114.834.877,36

635.431.699,49

48.324.315.228,85

94,54

2.790.519.648,51

2016
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يداصتقالا ومنلا معد جمانرب

جد : ةدحولا

ةيلاملا ةنسلا

نايبلا

ةغلبملا جماربلا صخر

ةـيـلاـمـجإلا جمارــبــلا صخر
 ةمكارتملا

ةغلبملا عفدلا تادامتعا

ةيلامجإلا عفدلا تادامتعا
ةغلبملا

 ةنسلا تاكالهتسا

تاــــكالــــهــــتسالا عوــــمـــــجـــــم
 ةمكارتملا

تادامتعا كالهتسا ةبسن
عفدلا

 عفدلا تادامتعا ديصر

2013

18.000.000,00

18.519.000.000,00

18.000.000,00

16.273.140.000,00

50.973.423,02

299.967.465,24

1,84

15.973.172.534,76

327.000.000,00

18.846.000.000,00

42.600.000,00

16.315.740.000,00

2.817.215.107,33

3.117.182.572,57

19,11

13.198.557.247,43

8.116.386.000,00

26.962.386.000,00

100.000.000,00

16.415.740.000,00

5.306.194.548,94

8.423.377.121,51

51,31

7.992.362.878,49

20142015

0,00

26.962.386.000,00

0,00

16.415.740.000,00

1.202.715.374,65

9.626.092.496,16

58,64

6.789.647.503,84

2016

 زيهجتلا تايلمع ليجست طورش .١.٤

حلاصملا ماهم ديدحتو ميظنتب ةقلعتملا ،2٩٩1 ةنس وينوي لوأ يف ةخرؤملا٠761 مقر ةميلعتلل اقبط
لخدي تازيهجتلاو ةيدعاقلا تآشنملا تاجايتحا مييقت نإف ،ةيندملا ةيامحلل ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا

: يتأي امب ةفلكم يهف لاجملا اذه يفو ،تآشنملاو دادمإلا ةيريدم صاصتخا يف

،اهذيفنت ةبقارمو ةعباتمو تازيهجتلاو تآشنملا جمارب دادعإ–

،زيهجتلا ةينازيمل عفدلا تادامتعا ذيفنتو رصح–

ةصاخلا ةزهجألاو داتعلا ةنايص دعاوق اذكو ،اهقيبطت ىدم ةبقارمو تآشنملا ةنايصو رييستلا دعاوق ديدحت–
،اهقيبطت ةبقارمو ةيندملا ةيامحلاب

.تاقفنلا فرصب رمألاو ةيفصتلاو مازتلالا تايلمعب مايقلا–

دعاوقو لئاسو ديدحتو ةساردب قلعتي ام لكب ةفلكملاSCOD(1( ذاقنإلا قيسنتو ميظنت ةيريدم نأ امك
.زيهجتلا تايلمع ةجمرب يف اهرودب كلذك لخدتت ،فاعسإلا قيسنتو ةعباتملاو ذيفنتلاو ريضحتلاو ميظنتلا

لاصتالل ةيعرفلا ةيريدملاو تايلمعلل ةيعرفلا ةيريدملاو يتايلمعلا طيطختلل ةيعرفلا ةيريدملا يهو ،ةيعرف تايريدم عبرأ نم نوكتت1
.يبطلا فاعسإلل ةيعرفلا ةيريدملاو يتايلمعلا طبرلاو
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نمو ةريخألا هذه نم ةمدقملا داتعلاو تازيهجتلاو تآشنملا لاجم يف تاجايتحالا ىلع ءانبو ،هنأ ثيح
ةرازو ىوتسم ىلع تايلمعلا ليجست تابلط ميدقتو دادعإب تآشنملاو دادمإلا ةيريدم موقت ،ةيئالولا تايريدملا
ىتح ،ةنماكلا رطاخملا بسح تايولوألا ديدحت نم نكمت ةينقت تاسارد ىلع ينبم ريغ راسملا اذه نأ الإ ،ةيلاملا

.ةنسلا سفن لالخ اهذيفنت يف قالطنإلاب حمسي جضنلا نم ايفاك ىوتسم تغلب يتلا تايلمعلا ىوس جاردإ متي ال

تاـقاـطـبـلا يف ةـجردملاو ةـيـئالوـلا تاـيرـيدملا ىدـل ةـبوـلـطملا تاـموـلــعــمــلــل ماــعــلا عــباــطــلا نــم رــهــظــي اــم اذــهو
رئاودلا ىوتسم ىلع ةيندملا ةيامحلا تادحو ءانبب ةقلعتملا تايلمعلا ليجست ساسأ لكشت يتلاو ،ةيفصولا

.تايدلبلاو

تاجايتحالا مييقت يف ةدمتعملا ريياعملا يف صئاقن–

ةيناكسلا ةفاثكلاو ةيدلبلل يفارغجلا عقوملاب ةقلعتملا تايلمعلا ةجمرب يف اهيلع دمتعملا ريياعملا ّنإ
مت ،ةقطنملا كلت يف اهعوقو لمتحملا ةيعانصلا وأ ةيعيبطلا رطاخملاو روهمجلل ةلبقتسملا ةيمومعلا قفارملاو
.لخدتلا تادحو ءاسرإ ةقد يف صقنلا ءاج انه نمو ،ةيملع تاساردب ةمعدم ريغو ةزجوم ةفصب اهعضو

761-٠7 مقر موسرملا يف ددحم وه ام لثم ،ةدحو لكل ةصصخملا تازيهجتلا ددحي ذيفنت ررقم بايغ ّنإ
ىدأ ،اهزيهجت راطإ ديدحتو ةيندملا ةيامحلا تادحو فينصت نمضتملاو٠7٩1 ةنس ربمفون٠1 يف خرؤملا

تازيهجتلا نمضتت ةينقت تاقاطب لالخ نم تازيهجتلاب ةقلعتملا ةينقتلا تامدخلا ديدحت ىلإ ةينقتلا حلاصملاب
: يتآلا وحنلا ىلع كلذو ،ةدحو لكب ةصاخلا

ميسقتلا بسح تادحولا راشتنا نيب طبرلا ىلإ ةفداهلاو زيهجتلا جمارب فلتخم يف ةرطسملا فادهألا ّنإ
ىلع ةدايزو .ةيدعاقلا تآشنملاو داتعلاو ةيرشبلا لئاسولا ثيح نم ةفلكم ةبراقم ىلع موقت ،هب لومعملا يرادإلا
لامتحاو اهمجح ثيح نم ،رطاخملا سكعت ةقيمع ليلاحت ىلع ينبم ريغ لخدتلا تادحو دجاوت ناكم نإف ،كلذ
ةــيــعــيــبــطــلا رــطاــخملا فــلــتــخــم نــم ةــيــفاــك ةــياــمــحو ،ةرــفوــتملا لــئاسوــلــل الــثــمأ الاــمــعــتسا نــمضي امب اـــهـــعوـــقو
.ةيجولونكتلاو

ةفيفخ ةدحوةيسيئر ةدحو

2 : نط ةخضم ةنحاش–

2 : تاباغلا قئارح ةنحاش–

2 : قئارحلا ءافطإ ةنحاش–

2 : يكيتاموتوأ ملس–

2 : قرطلا ىلع فاعسإ ةرايس–

2 : سيراضتلا عيمج فاعسإ ةرايس–

2 : تادحو لقن ةنحاش–

1 : ةدايق ةرايس–

1 : طبر ةرايس–

1 : يئابرهك دلوم–

٣ : ةخضم–

1 : لالغتسا لئاسو ةصح–

2 : فاعسإ ةرايس–

1 : طبر ةرايس–

1 : نط ةخضم ةنحاش–

1 : قئارحلا ةحفاكم ةرايس–

1 : قئارحلا ءافطإ ةنحاش–

1 : تاباغلا قئارح ءافطإ ةنحاش–

2 : يئابرهك دلوم–

1 : لالغتسا ةزهجأو لئاسو ةصح–
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تاظحالملاناونعلاةيلمعلا لاجآلا ضورع ددع
تاصقانملا

ND5.5854.262.039.67

NF5.8546.262.03.9

ND5.8546.262.039.92

NK5.8546.262.039

NK5.8546.262.039.110

ةيران ةجارد٠51 ءانتقا
يبطلا ذاقنإلل تازيهجت ءانتقا
تالخدتلل ةلقنتم ايالخ٠1 ءانتقا

.ةيعاعشإلاو ةيئايميكلا
تاوقلا لقن ةرايس٠6 ءانتقا

ةحفاكمو لخدتلل تازيهجت ءانتقا
تاباغلا قئارح

رمثم
يدجم ريغ
يدجم ريغ

يدجم ريغ

ةصخر ةيافك مدع
جمانربلا

تاونس8
تاونس6
 تاونس6

  تاونس7

تاونس7

7

6

6

3

1

نمض ةداع لخدت يتلا ماهملا ضعب ةيندملا ةيامحلا حلاصم ىلإ تلكوأ ،ذاقنإلاو فاعسإلا ماهم ىلإ ةفاضإلاب
يف ةعوضوملا تاميخملا كيكفتو عضوو برشلل ةحلاصلا هايملاب ناكسلا ديوزت لثم ىرخأ تائيه صاصتخا

يضايرلا عباطلا تاذ تارهاظتلا ميظنت ةبسانمب ةيلاجعتسا ةيراوج ةمظنأ عضوو،ناكسإلا ةداعإ تايلمع قاطن
.يداصتقالاو يعامتجالاو

لمع ءابعأل ذاقنإلا لاجر ضّرعي ،تايلوؤسملا عييمت يف هتمهاسم بناج ىلإ ،لئاسولا يف تتشتلا اذه ّنإ
.مهل ةلّوخملا ماهملا يف ميلسلا مكحتلا ىلع امتح رثؤت

رييستلا ةينازيم راطإ يف لخدت تايلمع جامدإ–

ةريظحل رايغ عطق ءانتقال ةصصخم تايلمع ةجمرب زيهجتلا تايلمع ةنودم صحف لالخ نم ىـّلجتي
ةنايصل نيصصخم نيلصف رييستلا ةينازيم مضت امنيب ،لخدتلا تادحو ليغشت تادعم ديدجت اذكو ،تارايسلا

جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤1 ــب ردقي طسوتم يلام فالغ هل صصخ ”٠٩-٤٣” ةيزكرملا ةرادإلا ةدئافل لوألا .1تارايسلا ةريظح
ردقم طسوتم يلاـــــم فالــــغــــب ”1٩-٤٣” ةـــــــيزـــــكرــــماللا حلاــــصــــملا ناوــــنــــعــــب يــــناثـــلاو ،71٠2-51٠2 ةرـــتــــفــــل ةبـــســـنلاب
.ةرتفلا سفن لالخ جد٠٠٠.٠٠٤.27٣ ـــــب

ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو ةميلعتل اقرخ لكشي ،زيهجتلا جمانرب راطإ يف ،تاقفنلا نم عونلا اذه ةجمرب نإ
زيهجتلاو رييستلا ةينازيم يف تارادإلا تاقفن  جاردإب ةقلعتملا٣٩٩1 ةنس ويلوي1٣ يف ةخّرؤملا )ةينازيملل ةماعلا
.تاقفنلا ديشرت ىلإ ةفداهلا ةيمومعلا تاطلسلا  تاهيجوتو ،ةلودلل

زيهجتلا تايلمع ذيفنت طورش .٢

تاقفصلا ذيفنتو ماربإ تايفيك .٢.١

طورشب ةقلعتم صئاقن اهجئاتن ترهظأو ،جد رايلم5٤1,22 يلامجإ غلبمب ادقع81 تاقفصلا ةباقر تلمش
مارتحا مدع اذكو ،نيدهعتملا نيب ةلماكلا ةسفانملا ىلع عجشت ال يتلا مييقتلا ةقيرطو ،ةينقتلا تاقاطبلا ريضحت

.ةيدقاعتلا دونبلا

،ةجمربملا تازيهجتلا ءانتقاب ةقلعتملا تاصقانملا تانالعإ اهتزرفأ يتلا جئاتنلا لالخ نم ،نّيبتي ،العفو
.زيهجتلا تايلمع ديسجت لاجآ ديدمت هنع بترت يذلاو تاصقانملا ىودج مدع راركت

: تارم ةدع اهتاصقانم نع نالعإلا مت يتلا تايلمعلا ،يتآلا لودجلا رهظيو

جد٠٠٠.٠٠٠.٩6٩ ـب هردقم جمانرب ةصخرب تارايسلا ةريظحل رايغ عطق ءانتقاو ديدجتب ةقلعتملا65.٩٣٩262.6.٤58.5DN مقر ةيلمعلا1
ـب ةردـقـم جماـنرـب ةصخرـب تاــماوــح ةرــيــظــحو تاراــيسلا ةرــيــظحل راــيــغ عــطــق ءاــنــتــقا ةــنــمضتملا٤٠1.٩٣٠262.6.٤58.5KH مـقر ةـيـلـمـعــلاو
.ةجمربملا تادحولل لالغتسالا لئاسو ءانتقاو جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٣



٥٧ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٧
2121م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٤

مجح ةيمهأو ،ةهج نم طورشلا رتفد يف تاوجف دوجوب ،ديعب دح ىلإ ،تاصقانملا هذه ىودج مدع رسفيو
ءانتقاب ةقلعتملا تاصقانملا نم ريبك ددع ةجمرب اهتدح يف دازو ،ىرخأ ةهج نم تازيهجتلا ءانتقا جمانرب

.عون لك نم تازيهجت

طورشلا رتافدب ةطبترملا صئاقنلا

ضورعلا مييقتل ةيعرفلا ناجللا هتصلختسا ام بسح ،ةيدجملا ريغ صصحلاب ةقلعتملا ةماهلا ةبسنلا نإ
ةينقتلا ةقاطبلا يف ةدراولا كلت عم نيدهعتملا فرط نم ةمدقملا ضورعلا صئاصخ ةقباطم مدعب طبترت ةينقتلا
.طورشلا رتافد يف ةددحملا تازيهجتلل

كلذك ةديقمو ،ةيعقاولا ةلاحلا عم ىشامتت ال ةينقت الولحو ةيلكيه ليصافت ةينقتلا تاقاطبلا هذه نمضتت
ىلع ةعنصملا تاكرشلا ضعبل ةيعانص ةمظنأب ةطبترم ةينقت تافصاوم ىلع تصن اهنأ ثيح نم ةسفانملل

هيلع صوصنم وه امك ،اهمارتحا بجاولا تافصاوملل ديدحت وأ فادهألا قيقحتو ءادألا ىلع ةمئاقلا ريياعملا باسح
.ةيمومعلا تاقفصلا نوناق يف

نع نالعإلا صوصخب ضورعلا مييقت ةنجل فرط نم مت يذلا ةينقتلا ضورعلا مييقت ّنإف ،حيضوتللو
حمس ،تاباغلا قئارح ءافطإ تانحاش ءانتقاب ةقلعتملاو٣٣/21٠2 مقر تحت ةدودحم ةيلودو ةينطو ةصقانم
فئاز لكيه ىلع زكتري نأ بجي ةينقتلا تاقاطبلا بسح يذــــلاو ،نازـــــــخلا تيبــــثــــت ةقــــباطــــم مدــــع ةــــنــــياـــــعـــــمب
)sissâhc xuaf(، ىلع يوتحت ةتماص ةيلتك تباوث ةثالث ىلع مئاق لكيه ىلع تيبثتلا نيضراعلا ةيبلاغ حرتقا امنيب

فرط نم اهديكأت مت ةينقتلا ةجيتنلا هذه ّنإ .ةتماص ةيزكرم ةلتكب زهجم يفلخ نزاوتو مامألا نم نيتباث نيبناج
قلعتي رمألا نأ امب هّنأ تدكأ يتلاو ،)AMRE( ينطولا عافدلا ةرازول ةعباتلا تارايسلا تادعم ثيدحت ةسسؤم
ةنحاشلا لكيه اهل ضرعتي يتلا تاءاوتلالاو دويقلا نإف ،سيراضتلا فلتخـــم يف ريــــســــت ليــــقــــث نزو تاراـــــيــــــسب
فرط نم العف حرتقم وه تارايسلا نم عونلا اذهل حيحصلا لحلاو ،فئازلا لكيهلا ىلع تيبثتلا عم قفاوتت ال
.ةقباطم ريغ تءاج مهضورع نأب حيرصتلا مت يذلا نيضراعلا

نع نالعإلا راطإ يف ةمدقملا ضورعلا مييقت ءانثأ ةينقتلا تاقاطبلاب ةقلعتملا صئاقنلا ديكأت كلذك مت دقل
رايسلا قيرطلا يف لخدت تارايسل تازيهجت ءانتقا ةنمضتملا٠2/٩٠٠2 مقر تحت ةدودحم ةيلودو ةينطو ةصقانم
ةصحلا ىودج مدعب ضورعلا مييقت ةنجل تحرص ثيح ،ةصح21 ىلع ةعزوم ،ةيوناثلاو ةيسيئرلا تادحولا ةدئافل
اعبتو هّنأ ريغ .طورشلا رتفدل اهتقباطم مدعل اذهو تاقرطلا ىوتسم ىلع ذاقنإ ةرايس٠٣ ءانتقاب ةقلعتملا8 مقر
،ةريخألا هذه ىلع ادرو .ءاغلإلا اذه ىلإ تدأ يتلا بابسألا لوح انعط ةينعملا ةكرشلا تمدق ،ةصحلا هذه ءاغلإ رارقل
ةلداع ةسفانمب حمست ال يتلا ةينقتلا ةقاطبلا يف ةدوجوملا صئاقنلاب اهرارق تآشنملاو دادمإلا ةيريدم تررب
.ةميلسو

ضورعلا طيقنت مّلس يف رركتملا رييغتلا

،نيدقاعتملا نيلماعتملا نسحأ رايتخا نامض يه لوألا ماقملا يف طورشلا رتفد اهيلإ فدهي يتلا ةياغلا ّنإ
تاءارجإ يف ةيفافشلاو ةيمومعلا ةيبلطلا ىلإ لوصولا ةيرح ئدابم مارتحا عم ،دقعلا ذيفنت طورش نسحأ اذكو
.ضورعلا مييقت يف )ةيجهنملا( عبتملا ءارجإلا ناك امهم نيدهعتملا نيحشرتملا عم لماعتلا يف ةاواسملاو حنملا

.ةيمومعلا لاومألل يداصتقالاو عجانلاو ،لاعفلا لامعتسالا ىلإ ةياهنلا يف ئدابملا هذه فدهتو

ايازملا ثيح نم ضرع نسحأ ءاقتنا أدبم ،21٠2 ةنس نم ءادتبا ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تدمتعا
مّلسلا اذه قيبطت صحف نإ .طورشلا رتافد يف اقباس هب لومعملا ارعس لقألا ضرعلا رايخ نم الدب ،ةيداصتقالا
: ةيتآلا تاظحالملا رهظأ

ينوناقلا ماظنلاو عيبلا دعب ام تامدخ ةكبش دوجوو ميلستلا ةدمك ،ريياعملا ضعب طيقنت يف ريغتلا–
،ضرعلا بحاصل

نيب ةقالعلا ثيح نم ضورعلا نسحأ ىلع لوصحلا لجأ نم نيدهعتملا نيب ةسفانملا عجشي ال طيقنت ماظن–
.رعسلاو ةدوجلا
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لكيهلا عناصل ةبسنلاب ةطقن )51( دهعتملل ينوناقلا ماظنلاب قلعتملا رايعملل حنمي مييقتلا مّلس نإف اذكهو
لالخ نم اوتبثأ نيزهجملا نأ ريغ ،لكيهلا ةئيهتب موقي يذلا زهجملل ةبسنلاب طاقن )5( سمخ لباقم تازيهجتلاو
.ةينقتلا تابلطتملل ةقباطمو ةحجان تالآ ميلست ىلع مهتردق ةقباسلا تادقاعتلا

ضورعلا باحصأل اليضفت حنمي ،طاقن )5( سمخ ىلع هطيقنت مت يذلا ةيلاملا ةردقلاب قلعتملا رايعملا نأ امك
اقبطو هنأ ريغ ،قئارحلل داضملا داتعلا جاتنإ طاشنب ةرشابم ةقالع هل نكي مل ولو اربتعم لامعأ مقر اوققح نيذلا

ةصاخ ،ةينعملا ةقفصلا عم ةلصلا تاذ ةيلاملا تاردقلا ّالإ ميقي ّالأ بجي رايعملا اذه نإف ،لماعتلا يف ةاواسملا أدبمل
.يمومعلا لماعتملا اهيلع لصحي نأ نكمي يتلا ايازملا لاجم يف رثأ يأ هل سيل رايعملا اذه نأو

لماعتملا رايتخا طمن نأ ،21٠2 ةنس يف امهقالطإ مت نيتللا٣٤/21٠2و٣٣/21٠2 مقر نيتصقانملا ليلحت رهظأ
ريغ اطورش نيدهعتملا يقاب ىلع ضرفو ،ةنميهم ةيعضو ديحو دهعتم ىلإ حنم ،ماظنلا اذه ساسأ ىلع دقاعتملا

: يتأي اميف حضوم وه امك ،ةدوجلاو ةيلاملا ريياعملا باسح ىلع اذهو تامدخلا سفنب قلعتت ةلداع

 : صصح8 نم نوكتت يتلا٣٣/21٠2 مقر ةدودحملا ةيلودلاو ةينطولا ةصقانملا–

،تاباغ قئارح جيرهص ةنحاش85 : ىلوألا ةصحلا •

،ديربت ةنحاش16 : ةيناثلا ةصحلا •

،قئارحلا جيرهص ةنحاش6٤ : ةثلاثلا ةصحلا •

،سايقلا بسح لقن تانحاش6 : ةعبارلا ةصحلا •

،لطعل ةحلصملا تانحاش6 : ةسماخلا ةصحلا •

،تالآلل لقن تانحاش6 : ةسداسلا ةصحلا •

،دوقولل لقن تانحاش6 : ةعباسلا ةصحلا •

.ءاملاب ةدوزم تانحاش6 : ةنماثلا ةصحلا •

ةكرش” لماعتملا ىلإ )8و5و٤( صصح ثالث حنم ،نيدهعتم )٩( ةعست نم ةملتسملا ضورعلا مييقت نع مجن
تاقاطبلا يف اهيلع صوصنملا طورشلل اهئافيـــتـــسا مدــــعــــل اذــــهو صــــصــــحلا يـــــقاــــب ىودـــــج مدـــــعو”I” مهسأ تاذ
 : نأ ثيح ،ةينقتلا

رهشأ )8(ةينامثـــب ةردقم ميلست ةدمو ،وروأ٠٠٠.٠71.1ــب ردقم يلام ضرعب اهحنم مت ةعبارلا ةصحلا*
ةردقم ميلست ةدمو ،وروأ٠٠٠.551.1 غلبمب ”D” لماعتملا نم مدقم يلام ضرع لباقم ،ارهش2٤ ةدمل نامضبو
،ارهش8٤ هتدم نامضو رهشأ )7( ةعبســــب

هتدم نامضو ،رهشأ )8( ةينامث ميلست ةدمو وروأ٠٠٠.٠77.1ــب ردقم يلام ضرعب تحنم ةسماخلا ةصحلا*
نامضو رهشأ )6( ةتســــب ميلست ةدمو وروأ٠٠٠.2٤7.1 غلبمب”R” لماعتملا نم مدقم يلام ضرع لباقم ،ارهش6٣
،ارهش8٤ هتدم

ةسمخ عومجم نم ةثلاثلا ةبترملا يف بترملا ،وروأ٠٠٠.821.1 ـــــب ردقم يلام ضرعب تحنم ةنماثلا ةصحلا*
.نيمئالم ريغ نامضو ذيفنت ةدمب ضورع

: ةيتآلا صصحلا نم ةنوكتملاو٤٣/21٠2 مقر ةدودحملا ةيلودلاو ةينطولا ةصقانملا–

،نط ةخضم تابرع٤6 : ىلوألا ةصحلا •

،عفدم نط ةخضم تابرع6 : ةيناثلا ةصحلا •

.تاقورحم ةخضم )2( ناتبرع : ةثلاثلا ةصحلا •
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مدعو ”G” مهسألا تاذ ةكرشلا ىلإ ىلوألا ةصحلا حنم ىلإ ،نيدهعتم )7( ةعبس نم ةملتسملا ضورعلا مييقت ىدأ
ةينقتلا تاقاطبلا يف ةددحملا ةينقتلا طورشلل ضورعلا هذه ةقباطم مدعل اذهو ةثلاثلاو ةيناثلا ةصحلا ىودج
.طورشلا رتفدل

صصح٤( %66 دودح يف ةدئاز نامثأب نيدهعتم ءاقتنا نم نّكم ملسلا بسح مت يذلا مييقـــتلا نإــــــف ،هيــــلــــعو
.نيدهعتملا يقاب ضورعل ةبسنلاب ىندأ تانامضبو ،)6 نم

ةيجهنمل اقفو تمت يتلا٠2/٩٠٠2 مقر ةدودحملا ةيلودلاو ةينطولا ةصقانملا مييقت جئاتن نإف ،ةنراقملابو
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تنكم نسحأ ةسفانم ترهظأ ،ارعس لقألا ضورعلا ءاقتنا أدبم بسح ضورعلا طيقنت
ةنحاش581و،”G” ةكرش نم )%٤٣( ةنحاش6٣2 اهنم ،تاكرش سمخ ىدل ،لخدت ةبرع255 ءانتقا نم ةيندملا
،’’B’‘ ةكرش نم تاقورحم ةخضم تانحاش٠1و،”I’’ ةكرش ىدل)%٠2( ةنحاش111و ،”S” ةكرش دنع نم)%٤٣(
.”RG” ةكرش نم ةيكتاموتوأ ملالس٠1و

ةيدقاعتلا دونبلا مارتحا مدع–

ءانتقاب ةقلعتملا ”I” مهسألا تاذ ةكرش دقاعتملا عم ةمربملا تاقفصلا ضعب مالتسا رضاحم صحف نإ
مدع اذكو ،تازيهجتلا تاقحلم ضعب ميلست مدع اميسال ،ةيدقاعتلا دونبلاب مازتلالا مدع رهظأ ،لخدتلا تازيهجت

 .تالآلا هذه ةدايق يف نيوكتلا لاجم يف اهيلع قفتملا تامازتلالا مارتحا

:ةيتآلا تاقفصلا تسم تافلاخملا هذه

،تاباغلا قئارح ءافطإب ةصاخ مجحلا ةطسوتم جيرهص ةنحاش68 ءانتقاب ةقلعتملا،20/1102 مقر ةقفصلا–
: لطعلا فاعسإل تانحاش٠1و تاقورحملا لقنل ةطلتخم تانحاش٠1و قئارحلا ءافطإل جيرهص تاذ تانحاش٠1و

حالصإ لجأ نم دقاعتملا لماعتملا ىوتسم ىلع ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا نم ةمدقملا ىواكشلا •
،ةيدجم نكت مل ،نامضلا ةلئاط تحت يه يتلاو6٤2٩852٠٤٩ML1BFCZ لكيهلا تاذ ثداحب ةررضتملا ةنحاشلا

.هقيقحت متي مل ،عمجتلا قطانمل نيوكتلاو ةنايصلا ،شيتفتلا جمانرب •

٠1و لطعلا فاعسإل لخدت تانحاش6و سايق تاذ لقن تانحاش6 ءانتقاب ةقلعتملا،٢٠/٤١٠٢ مقر ةقفصلا–
: ءاملل ةدوزم تانحاش

.SRENNACS YSAE صيخشت ةبيقح51 ميلست مدع نّيب ،٤٠/2٠/51٠2 يف خرؤم7٤ مقر مالتسا رضحم •

ةنحاش56و تاباغلا قئارح ةحفاكمل ةطسوتم جيرهص ةنحاش56 ميلستب ةقلعتملا،٧١/٤١٠٢مقر ةقفصلا–
تانحاش5و رتل٠٠٠21 ةعسب جيرهص تانحاش5و رتل٠٠٠6 ةعسب تاباغلا قئارح ةحفاكمل لخدتلل جيرهص

...... ميدقتل لخدت تانحش5( رتل٠٠٠21 ةعسب هايملل ةدوزم ةنحاش51و تالآلا لطعل فاعسإلا ميدقتل لخدت
: )رتل٠٠٠21

ةدراولا رايغلا عطق ةصح نم)1X M2( X5 + ارتمX٠2 ٤( ارتم28 لوطب بلص فصن بوبنأ ميلست مدع •
ارتم2٤ لوطب ملسل ،ةيفاضإلا تازيهجتلاو ةيناجملا ةقفارملا تاءارجإلاب ةصاخلاو دقعلا نم ةنماثلا ةداملا يف

،)طبرلا فيكمو قيرغ ديوزت بوبنأو قيرغ قالطإو ةلاقن معد نم نوكتملا(

تانحاشلا بطع حالصإل ةذختملا تامازتلالا اميسال ،نامضلا ةدمب ةقلعتملا ةيدقاعتلا دونبلا مارتحا مدع •
.يداع لامعتسا نع مجانلا ةلطعملا

 فادهألا غولب مييقت .٢.٢

ةيتايلمعلا ةطيرخلا ةعسوت لاجم يف ةسوملم جئاتن : تازاجنإلل ةيداملا ةليصحلا .٢.٢.١

ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل ةيتايلمعلا ةيلكيهلا تاردقلا تفرع ،ةيمومعلا زيهجتلا جمارب فلتخمل اعبت
٩٠٠2 ةنس يدعاق لكيه82٣ نم القتنم ،فعضلا ىلإ ةيدعاقلا لكايهلا ىوتحم لقتنا ذإ ،اسوسحم اروطت ةيندملا
.ةيلآ5٠26 ىلإ1711 نم القتنم ،تارم )5( سمخ تايلآلا ددع فعاضت امنيب ،81٠2 ةنس رخاوأ يف5٩6 ىلإ
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يف خرؤملا761-٠7 مقر موسرملا ماكحأب ددحملا تادحولا فينصتل اقفو ةعزوملا لكايهلل يداملا ىوتحملا نإ
: يتأي امك نّيبم ،هركذ فلاسلا ،٠7٩11 ةنس ربمفون٠1

،يلاوتلا ىلع ،تغلب2رئاودلاو تايالولا تارقم تايدلبل ةيطغتلا ةبسن نأ تادحولا دجاوت نكامأ ليلحت فشك
.ةلجسملا عيراشملا عم ةنراقم %28و %57 دودح يف زاجنإ تالدعم ةققحم ،%78و %٠٠1 يتبسن

دودح يف اهزاجنإ مت ،ةررقملا لكايهلا عومجم نم %22 ةبسن لثمت يتلا ةمدقتملا زكارملا نإف ،لباقملابو
.ةددحملا فادهألا نم 65%

املثم ،ةيعانصلاو ةيرادإلا ىربكلا تاعمجتلل ةيفاك ريغ ةيطغت تايالولا بسح تازاجنإلا عيزوت رهظي
رطاخملا اذكو ،نينطاوملا لبقتست يتلا تائيهلاو ،ناكسلا ددع رارغ ىلع ،ةجمربلا يف ةددحملا ريياعملا هيضتقت
.ةنماكلا ةيعيبطلا

،بيترتلا ىلع ،81٠2 ةنس ةياهن يف ،ةدكيكسو سادرموبو ترايتو ةلقروو فيطس تايالو تلجس ثيح
.تادحو٠1و11و٤1و٣1و81 زاجنإ

عجار اذهو ،ذاقنإلاو لخدتلا ماهمب مايقلل ٍفاك دادعتب اهديوزت متي مل ةدحو151 ءاصحإ مت ،رخآ بناج نمو
،ةهج نم تاقفنلا ديشرت تاءارجإ راطإ يف ةيمومعلا تاطلسلا هتذختا يذلا فيظوتلا تايلمع ديمجت رارقل
.ىرخأ ةهج نم ،دعاقتلا ىلع نوع٠٠٠2 ةلاحإو

: سيتآلا لودجلا يف ةنّيبم ،تايلآلا تائف بسح اهتانوكم ّنإف ،ةزجنملا داتعلا ةريظحل ةبسنلاب امأ

ةدمجم عيراشمزاجنإلا روط يفةيتايلمع لكايهةعقوتم لكايهةيدعاقلا لكايهلا

ةيسيئر تادحو

ةيوناث تادحو

عاطق ةدحو

ةيرحب ةدحو

مدقتم زكرم

ةدجن زكرم

عومجملا

65

513

85

18

194

24

899

49

422

83

14

109

18

695

11

53

2

1

36

6

109

5

38

0

3

49

0

95

: فانصأ٤ يف ،اهيلإ ةلكوملا ماهملا ةيمهأ بسح فّنصت ةيندملا ةيامحلا تادحو1

،ةيالولا رقم ةيدلبلا يف ةدوجوم ةيسيئر تادحو–

،ةرئادلا رقم ةيدلبلا يف ةدوجوم ةيوناث تادحو–

،ةيالولا سفن يف رثكأ وأ ةدحاو ةيدلب ىوتسم ىلع ةدوجوم عاطقلا تادحو–

يف يلوألا لخدتلل تادحوك اّمإو ،ةمئادو ةددعتم رطاخملا نوكت ثيح قطانملا يف دوجوملا زاهجلا زيزعتل اّمإ ةهّجوم ةمدقتم تادحو–
.ريبك رطخ هيف دجوي ال يتلا ةعساشلا قطانملا

.ةيدلب1٤51و ةرئاد8٤5و ةيالو8٤ ىلع ميلقإلل يرادإلا ميسقتلا صن2
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ةيلآلا ةعيبط

ةيريدملا
ةماعلا
ةيامحلل
ةيندملا

ةينطولا ةدحولا
لخدتلاو نيوكتلل

حلاصملا
ةيزكرماللا

لدعملاعومجملا
ةدحو لكل

ةيحايس ةرايس

نم لقأ ةلومح تاذ ةيعفن ةرايس
غلك٠٠51

نم ربكأ ةلومحب ةيعفن ةرايس
غلك٠٠51

فاعسإ ةرايس

ةصاخ تايلأ

ةريبكلاو ةريغصلا تالفاحلا

تايحورمو تارئاط

ةيران تاجارد

عومجملا

98

5

7

6

6

2

12

1

137

25

15

32

39

56

15

—

9

191

516

381

297

2069

2423

45

—

146

5877

639

401

336

2114

2485

62

12

156

6205

0,99

1,060

3,041

3,58

لالخ ةزجنملاو تارايسلا فانصأ فلتخمل ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا اهب تماق يتلا تاءانتقالا ّنإ
مت ةرايس611 اهيلإ فاضت ،ةرايس٠٠٤٣ لثمت ،ةباقرلا ءارجإ خيرات ةياغ ىلإ٩٠٠2 ةنس نم ةدتمملا ةرتفلا
ةصاخ تايلآ٤و فاعسإ تارايس٣ لدعم مجرتي ام اذهو ،ةيناجملا ةقفارملا تاءارجإ راطإ يف اهيلع لوصحلا
.ةدحو لكل )قئارحلل جيرهص تاذ تانحاشو ةخضم تاذ تانحاشو ،تاباغلا قئارحل ةصصخم جيرهص تاذ تانحاش(

12 يف خرؤملا5٤-٩٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نإف ،ذاقنإلاو لخدتلا لئاسول لثمأ رييست نامض لجأ نمو
ةثلاثلا هتدام يف صن ،اهريسو ةيندملا ةيامحلل داتعلل ةيزكرملا ةريظحلا ميظنت ددحي يذلا٩٩٩1 ةنس رياربف
ىلع اذهو ،كرتشم يرازو رارقب ددحت مل هقيبطت تايفيك نأ ريغ ،ةيئالو وأ ةيوهج رئاظح ءاشنإ ةيناكمإ ىلع
ةيزكرملا ةريظحلاب ةطونملا ةطشنألا مجح نم فيفختلا لجأ نم ةيوهجلا رئاظحلا ضعب زاجنإ ةجمرب نم مغرلا

ةماعلا ةيريدملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .تازيهجتلاو داــــــتعلا حيلصــــتو ةناــــــيصو تانوزــــــخملا ريــــيــــست لاجم يف
 .ةديحو ةيزكرم ةريظح ىلع ىوس ايلاح رفوتت ال ةيندملا ةيامحلل

يتلا لخدتلا لئاسول لثمألا لامعتسالا يف مهاست يتلا لئاسولا ىدحإ لكشت ةيوهجلا داتعلا رئاظح ءاشنإ ّنإ
.ةيتايلمعلا لكايهلا ءادأو ةيلاعفل رثكأ ةدايزو ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا اهزوحت

يف ةمدختسملا تادحولا نم فنص لكل تازيهجتلا تانوكم ددحي يقيبطت صن بايغ يفو ،ىرخأ ةهج نمو
كورتم اهتعيبط ديدحتو تازيهجتلا صيصخت نإف ،تاكلتمملاو صاخشألا ظفحو ةماعلا ةيامحلا يف اهماهم ءادأ
.تآشنملاو دادمإلا ةيريدم ريدقتل
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 يداصتقالا ومنلا معد جمانربل فيعض ذيفنت : يلاملا ذيفنتلا .٢.٢.٢

يليمكتلا جمانربلا زاجنإ يف ةيضرُم جئاتن )CSCP،ECCP( ةيمنتلا يجمانربل يلاملا ذيفنتلا ليلحت رهظأ
مل لباقملابو ،جد رايلم27٣,16 تغلب جمارب صخر عومجمل %٤7,87 غلب كالهتسا لدعمب )CSCP(ومنلا معدل
26٩,62 تغلب جمارب صخر يلامجإ نم %٠7,5٣ )ECCP( يداصتقالا ومنلا معد جمانرب كالهتسا لدعم زواجتي
.جد رايلم

لقثو تاجايتحالا ديدحت يف تابوعصو ةلجسملا تايلمعلا جضن فعضل اساسأ دوعي تاكالهتسالا فعض نإ
ةباقرلا ناجل اهنم يناعت يتلا تالالتخالا ىلإ ةفاضإ ،داتعلاو تازيهجتلا داريتسا تايلمع زيمت يتلا تاءارجإلا
.ةيجراخلا ةباقرلا ةنجلو ةيلخادلا

،ةيلاع بسنب جماربلا صخرل مييقتلا ةداعإو ،ةلجسم تايلمعل يئزجلا زاجنإلا ىلإ تدأ ةيعضولا هذه نإ
.تايلمعلا ضعب قالطنا مدع ىلإ ةفاضإ

ايئزج ةزجنم تايلمع–

٩٣( ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا نيب ةعزوم٤58 بابلا يف لخدت تازيهجت ءانتقاب ةقلعتم ةيلمع15 تفرع
ةلجسم %٩6 دودح يف طسوتم زاجنإ لدعمب ايئزج اذيفنت )ةيلمع21( يداصتقالا ومنلا معد جمانربو )ةيلمع
.جد رايلم٠12,2٤ تغلب جمارب صخر عومجم نم جد رايلم7٤5,٣1 ةميقب اديصر

جمارب صخر يلامجإ نم %٠8 دودح يف ةزجنم ةيلمع٩٣ دوجو )CSCP( ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا لجس
21 ىلع )ECCP( يداصتقالا ومنلا معد جمانرب ىوتحا امك ،جد رايلم815,8 غلب ديصربو جد رايلم7٠6,٠٤ تغلب
٠٤٩,٤ هردق يلامجإ ديصرب يأ ،جد رايلم7٤5,٣1 تغلب جمارب صخر يلامجإ نم %6٣ ةبسنب اهذيفنت مت ةيلمع
 .جد رايلم

معدل يليمكتلا جمانربلا ناونعب ةلجسم تايلمع )8( نامث اهنم ،ةيلمع2٣ ذيفنت متي مل ،رخآ ديعص ىلعو
،يداصتقالا ومنلا معد جمانرب ناونعب ةيلمع٤2و ،جد رايلم75٣,٤1تغلب ةيلامجإ جمارب صخرب )CSCP( ومنلا

لابقتسال ةيفاك ةيراقع ةيعوأ رفوت مدع نع اساسأ تجتن ةيعضولا هذه نإ .جد رايلم7٣٩,11 غلبمب جمارب صخرب
.ىرخأ ةهج نم لخدتلا تازيهجت ءانتقا لجأ نم اهقالطإ مت يتلا تاصقانملا ىودج مدعو ،ةهج نم تآشنملا هذه

.ةيمومعلا تاقفنلا ديشرت راطإ يف ةررقملا ديمجتلا تاءارجإ اهتلمش تايلمعلا هذه ّنإ

 جماربلا صخرل ةربتعم مييقت ةداعإ–

زيهجتلا تايلمع زاجنإ لاجآ ىلع كلذل اقفو تأرط يتلا تاديدمتلاو ،ةرركتملا تاصقانملا ىودج مدع نإ
نم ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلل جمانربلا صخر تعفر ثيح ،%٣٣ ةبسنب جماربلا صخر مييقت ةداعإ ىلإ تدأ
.جد رايلم27٣,16 ىلإ جد رايلم778,5٤

يف تلصو ،ةلصاوتم تاونس ةدع ،ةصاخ تاديقعت نمضتت ال يتلا تازيهجتلا تاءانتقا ضعب ذيفنت قرغتسا
: رارغ ىلع اذهو ،ةدحاو ةنس ضوع تاونس )٤( عبرأ ىلإ تارملا ضعب

تغلب جمانرب ةصخرب8٠٠2 يف ةلجسم ،ةدحو٤5 حلاصل لخدتلل تازيهـــــجت ءاــــــنتقاــــــــب ةــــقلعتـــــملا ةـــــيلمـــعلا–
ىلإ اهجمانرب ةصخر عفر ام وهو ،%٤2 ةبسنب اهمييقت ةداعإ متو ،٣1٠2 ىلإ٩٠٠2 نم اهذيفنت دتما ،جد رييالم٣
،جد رايلم٣,117
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قرغتساو جد رايلم٠56,1 تغلب جمانرب ةصخرب7٠٠2 ةنس ةلجسملا ،ةدحو72زيهجتب ةقلعتملا ةيلمعلا–
،جد رايلم٣8٠,2  ىلإ لصتل ،%62 ةبسنب اهجمانرب ةصخرل مييقت ةداعإ تفرع ،تاونس6 اهذيفنت

،جد رايلم٩٤6,1 تغلب ةيلوأ جمانرب ةصخرب6٠٠2 يف ةلجسملاو ،ةدحو٤2 زيهجتب ةقلعتملا ةيلمعلا–
ىلإ لصت ةيئاهنلا اهجمانرب ةصخر لعج ام وهو %2٣ ةبسنب مييقت ةداعإ تلجسو ،تاونس6 اهذيفنت قرغتسا

،جد رايلم٩61,2

،جد نويلم٠٠٣  تغلب جمانرب ةصخرب5٠٠2 ةنس ةلجسملا ،ةيبطلا ذاقنالا تادعم ءانتقاب ةقلعتملا ةيلمعلا–
٩21,1 غلبتل ،تارم )٤( عبرأ ةيلوألا اهجمانرب ةصخر مييقت ةداعإ ىلإ ىدأ امم تاونس ةدع ىلـــــع اهذيــــفــــنـــــت مت
،جد رايلم

جمانرب ةصخرب٤٠٠2 ةيليوج يف ةلجسملاو ،زيمحلاب نيزخت عدوتسم زاجنإو ةساردب ةقلعتملا ةيلمعلا–
ةداعإ نإ .جد نويلم٠5٣ ىلإ لصتل نيترم اهمييقت ديعأ )2( نيتنسب تردق زاجنإ ةدم عم جد نويلم٣٩ ــــــب تردق
ةددحملا اهلاجآ ىلإ رظنلاب اهذيفنت يف ماه رخأت ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،ةساردلا مامتإ لبق اهذيفنت مت يلوألا مييقتلا

،٩٠٠2 ةنس نم عبارلا لصفلا لالخ

لبق اهديرفت مت ةفيفخلا تارئاطلاو ةيدومعلا تارئاطلل عدوتسم زاجنإو ةسارد يف ةلثمتملا ةيلمعلا–
.جد نويلم٠5٤ ىلإ جد نويلم٠51 نم اهجمانرب ةصخر ةدايز ىلإ لصألا يف ىدأ امم ،تاساردلا زاجنإ

 فقوت ةلاح يف دجوت عيراشم–

تانكسلا رارغ ىلع ،ىرخألا معدلا لكايهو لخدتلا تادحو زاجنإ عيراشم ذيفنت ةيعضو صحف فشك
عورشم٠11 دوجو نع ،71٠2 ةنس ربمسيد1٣ خيراتب ةفوقوملا ةيجوغاديبلا ةحنجألاو عمجتلل ةيوهجلا زكارملاو

.جد رايلم56٩,61 تغلب ةيلامجإ جمانرب ةصخرب فقوت ةلاح يف

تادحو )٣(و امدقتم ازكرم٤1و ةفيفخ تادحو٤و ةيوناث ةدحو65و ةيسيئر ةدحو٤1 مضت عيراشملا هذه نإ
.معدلل ىرخأ لكايه زاجنإب قلعتت ةيلمع81 ىلإ ةفاضإ ،ةيريدم رقمو ةيرحب

: يتأي امب ،صوصخلا هجو ىلع رسفت ةيعضولا هذه نإ

821,2و ،جد رايلم1٣٩,1 غلابمب اذهو اعورشم1٩ ـل ةبسنلاب عفدلا تادامتعا اذكو جماربلا صخر ةيافك مدع–
،يلاوتلا ىلع ،جد رايلم

يف لاغشألا لامكتسا ىلع رثأ ام وهو ،اهتفرع يتلا ةيلاملا تابوعصلا ببسب ،ةدقاعتملا تاسسؤملا زجع–
،اعورشم61

،ةيرخص ةيضرأب تزيمت يتلاو ،نيتدحو ءاوتحال ةصصخملا ةيعوألا ةعيبطب ةطبترم ةينقت تابوعص–
،ةردقملا ةيلوألا جمانربلا ةصخرب ةنراقم ةماه ةيفاضإ فيلاكت اهب لاغشألا ذيفنت بلطتي ثيح

هذه ءاشنإل ةصخرلا حنم ءانيملا تاطلس ضفرل اعبت هب لاغشألا قيلعت مت عيراشملا دحأ نإف ،ريخألا يفو–
.ةيرحبلا ةماعلا كالمألا ىوتسم ىلع ةدحولا

ةيندملا ةيامحلل ةيئالولا تايريدملا ىوتسم ىلع ايلاح تادحولا هذهل ةصصخملا تازيهجتلا نيزخت متي
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا فرط نم عّمجم ءارش ةيلمعل اقفو مت اهءانتقا نأل ،ةينعملا
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مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩و6 نيتداملا ماكحأل افالخ هذيفنت مت عيراشملا هذه ليجست نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
ليجست عضخي يذلاو ،ممتملاو  لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو8٩٩1 ةنس ويلوي٣1 يف خرؤملا722-8٩
تاساردو ديدحتلا تاسارد صوصخلا ىلع لمشت يتلا جضنلا تاساردل ةيباجيإلا جئاتنلل زيهجتلا عيراشم
اميف ةيريدقتلا راثآلا مييقت ىلإ ةفاضإ ،لالغتسالاو قيقحتلل ةيريدقتلا ةيعضولاو زاجنإلا تاساردو ىودجلا

.ةقحاللا تاونسلل ةبسنلاب ةلودلل رييستلا ةينازيم ىلع ةرركتملا فيلاكتلا صخي

يتايلمعلا ماظنلا نمض لمعتست ملو اهؤانتقا مت تازيهجت–

لخدت ةدعب ةدوزم ةيران ةجارد٠51 ءانتقاب ةقلعتملا76٩٣٠.262.٤58.5DN مقر زيهجتلا ةيلمعل اذيفنت
مقر ةقفصلا ماربإب ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تماق ،جد نويلم٩7٤ رادقمب٤٠٠2 ةنس ةغلبملاو ،عيرس
ةرتفلا يف اهقالطإ مت ،ةيدجم ريغ تاصقانمل تانالعإ )6( ةتس دعب اذهو٤1٠2 ةنس ربمتبس81 خيراتب٤1٠2/11
.قوسلاب ةيرانلا تاجاردلا ىلع ةدعلا هذه بيكرتو عينصت تاسسؤم بايغ ببسب ،71٠2و7٠٠2 نيب

نم اهب ةصاخلا طورشلا رتافد ىلع تاليدعت لاخدإ ىلإ تآشنملاو دادمالا ةيريدم يلوؤسمب تدأ ةيعضولا هذه
.اهب ةقلعتملا ةدعلاو ةيرانلا تاجاردلا ءانتقا نيب لصفلا لجأ

اهعابتا نود جد نويلم555,٩٤2 غلبمب هالعأ ةروكذملا ةقفصلا قيرط نع ةيرانلا تاجاردلا ءانتقا نأ ريغ
.يتايلمعلا ماظنلا نمض اهجامدإب حمسي مل لخدتلا ةدع تازيهجتب ةقلعتملا ةصحلاب

تازيهجتو تادعم ءانتقا” ةنونعملا٩8,٩٣٠.262.٤58.5FN مقر ةيلمعلل ةبسنلاب كلذك ةلاحلا سفن يهو
يلاوتلا ىلع اهذيفنت مت ةيلمعلا هذه ،جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٣ تغلب جمانرب ةصخرب ”ةيالو٠٣ حلاصل دودسلا ربع لخدتلل
٩2/٩٠٠2 مقر ةقفصلاو ،حطسم رعقب ابراق٠٣ ءانتقاب ةقلعتملا جد112.٩7٠.٤٣ غلبمب٣٠/٩٠٠2 مقر ةقفصلل اقفو
يف ةبلصلا فصن براوقلا هذه لامعتسا نأ ريغ ،جد8,67٩.٩27.٤51 غلبمب بلص فصن ابراق٠7 ءانتقاب ةقلعتملا

رادصإ مدع نع جتان براوقلا هذه ىلع ميقرت بايغ ببسب ادودحم ىقبي فايطصالا مساوم ةليط ئطاوشلا ةبقارم
.ميقرتلا فلم تانوكم نمض ةبولطم كرامجلا حلاصم فرط نم قئاثو

ةمدخلا زيح لقنتملا لترلا عضو يف رخأت–

نم ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تدافتسا ،اديازتم ىحنم فرعت يتلا تاباغلا قئارح ةهجاوم لجأ نم
.جد رايلم5,1 اهردق جمانرب ةصخرب القنتم التر51 ءانتقاب ةقلعتملاKN ٠1٩٣٠.262.٤58.5مقر زيهجت ةيلمع

طاقنل رقتفت يتلا تاهجلا يف ةصاخ تاباغلا قئارح دض لخدتلا تايلمعب لفكتلل ةيلمعلا هذه ةجمرب مت دقل
.قئارحلا ةحفاكمل )رتل٠٠٠6و٠٠٠21( ةريبك ةعسب جيرهصب تانحاشلا ىلع رايتخالا عقوو ،هايملاب دوزتلا

قرط يف ضقانتلا ببسب ةيعاطقلا ةنجللا فرط نم طورشلا رتفد دامتعا يف لجسملا ريخأتلا نأ ريغ ّنإ
ضورعلا عم ةنراقملاب )٣(و )2( مقر ةصحلل ةبسنلاب جمانربلا صخر ةيافك مدع بناج ىلإ ،ضورعلا مييقت
.اهديسجتب حمست مل ،ةملتسملا

يف تادحولا لخدت ةيلاعف ىلع ريثأت اهل ناك تاباغلا حلاصم عم نواعتلا بايغب ةنورقملا ةيعضولا هذه
.تاباغلا قئارح ةحفاكم

رهظت ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل قيسنتلل ينطولا زكرملا لبق نم ةدعملا طاشنلا لئاصح نأ ثيح
مل الدعم71٠2 ةنس ةلجسملا رئاسخلا تغلب ثيح ةيباغلا ةورثلا ىلع رثؤت يتلا قئارحلا ددع يف اديازتم اعافترا

فراطلا ةيالوب راتكه5٣,5٠6.21 اهنم راتكه٣٣8.82نم رثكأ عايض لثمي ام ،لالقتسالا ذنم هليجست قبسي
: ةيتآلا ةيعضولا يف حضوم وه امك ،ةدكيكس ةيالوب راتكه57,2٠٤.٣و ةملاق ةيالوــــب راتكه1,2٠٣.5و
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قئارحلا ةعيبط
روطتلاةلجسملا رئاسخلا

ج/ب ب/أ )ج(٥٢/٠١/٧١٠٢ )ب(6١٠٢)أ(٥١٠٢

تاباغلا قئارح

شارحألا قئارح

لاغدألا قئارح

ليصاحملا قئارح

ةرمثملا راجشألا قئارح

ليخنلا قئارح

نبتلا مزر قئارح

5716

3503

3791

2150.50

76.561

13.828

344057

28833

10389

14744

1590.35

196.457

7443

273065

%17.56

%59.01

%60.38

%23.67

%26.36

%39.59

%32.62

6720

5570

6080

2662

96740

19302

456283

%329.06

%86.52

%142.50

% -40.26

%103.08

% -61.44

% -40.15

 تايصوتلا

ةلودلا تاقفنب قلعتملاو8٩٩1 ةنس ويلوي٣1 يف خرؤملا722-8٩ يذيفنتلا موسرملا ماكحأ مارتحا ىلع لمعلا–
،زيهجتلا جماربل ةعباتمو مكحت نسحأ عم عيراشملل يفاكلا جضنلا نامض دصق كلذو ،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل

.نيدهعتملا ةلماعم يف ةاواسملاو ةلداعلاو ةلماكلا ةسفانملا نمضي طيقنت ماظن عضو–

ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا ةباجإ
ةمدقم

نع درلل ،اهمعدت يتلا قئاثولاب ةعوفشم ةيرورضلا تاباجإلا ضعبب مكتدافإ ىلإ يلاتلا ريرقتلا فدهي
تايلمع ىلع ةبساحملا سلجم اهب ماق يتلا ةباقرلاب ةقلعتملا جاردإلا ةركذم يف ةدراولا تاجاتنتسالاو تاظفحتلا
 :يتآلاك يهو ،اهلبق امو61٠2 ةيلاملا تاونسلا تطغ يتلاو ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ةصاخلا زيهجتلا

زيهجتلا تايلمع ليجست طورشب قلعتي اميف

تاجايتحالا ىلع ءانب متي ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ةصاخلا ةديدجلا زيهجتلا تايلمع ليجست ّنإ
ريفوتل اهددحت يتلا تايولوألاو ةيمومعلا تاطلسلا اهجهتنت يتلا ةماعلا ةسايسلا راطإ يف اهترولب متي يتلا
.مهتاكلتممو نينطاوملا نمأ ددهت يتلا ةيجولونكتلاو ةيعيبطلا رطاخملا نم ةيامحلا

تاجايتحالا مييقت يف ةدمتعملا ريياعملا فعضب قلعتي اميف

ةيمسر ةئيه نع ةرداص ،ةنماكلا ةيجولونكتلاو ةيعيبطلا رطاخملل ةقيقد ةينطو ةطيرخ بايغ مامأ
ةماعلا ةيريدملا ترطضا ،عاطقلاب ةصاخلا زيهجتلا جمارب دادعإ يف اهيلع دامتعالا متي يميظنت صنب ةدمتعم
تازيهجتلاو ةيدعاقلا تآشنملاب ةصاخلا ةديدجلا زيهجتلا تايلمع ليجستو ريضحت دنع ،ةيندملا ةيامحلل
ريياعملا ضعب ىلع ةينبم ةبراقم ينبت ىلإ ،ةمدخلا زيح اهعضول ةيرورضلا ةيرشبلا دراوملاو اهب ةقلعتملا
،ةـيـحالـف( ةـيداصتـقالا تاـطاشنـلا عوــنو ةــيــناــكسلا ةــفاــثــكــلاو يفارــغجلا عــقوملاو يرادإلا مــيسقــتــلاــك ،ةــيــعوضوملا

تالخدت تايئاصحإ ىلع ءانب اهلخدت عاطق ديدحتو ةديدجلا تادحولا ءاسرإ متيو ةيمومعلا قفارملاو )...ةيعانص
تادحولا ءاسرإل طرتشيو ،ةيئالولا تايريدملا هب موقت يذلا رطاخملا فينصتو ،ةيتايلمعلا ةيندملا ةيامحلا قرف
.ةيدعاقلا تآشنملا ءانبل ةيرورضلا تايضرألا رفوت ةددحملا تاعاطقلا يف ةديدجلا

٠1/11/٠7٩1 يف خرؤملا761-٠7 مقر موسرملا نم72 ةداملا هيلع تصن يذلا ررقملا رودص مدع نأ امك
ديدحت ىلإ ءوجللا ّمتح ،اهنم فنص لكل صاخلا زيهجتلا ددحي يذلا ةيندملا ةيامحلا تادحو فينصت نمضتملاو
ةدحولا اهب دجاوتت يتلا ةقطنملا ةعيبطو رطاخملا ةيعون ىلع ءانب ةدحو لكل لخدتلا لئاسو ةيعونو ددع
.)لخدتلا عاطق يف ةدوجوملا ةيعانصلا تاطاشنلاو ةيباغ ،هيرضح(
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رييستلا ةينازيم راطإ يف لخدت تايلمع جامدإ )١

ةريظحل رايغلا عطق ءانتقال ةصصخم رييستلا ةينازيم راطإ يف لخدت تايلمع جاـمدإ ناونع تحت درو
نيلصف دوجو نم مغرلا ىلع زيهجتلا ةينازيم ةنودم يف لخدتلا تادحو ليغشت تادعم ديدجت اذكو تارايسلا

ةرـتـفـلـل طسوـتــم يلاــمــجإ يلاــم فالــغــب ”٠٩-٤٣” ةــيزــكرملا ةرادإلا ةدــئاــفــل تاراــيسلا ةرــيــظــح ةــناــيصل نيصصخــم
ـب ردقي طسوتم يلام فالغب ةيزكرماللا حلاصملل ”1٩-٤٣” باـبلا يف يناثلاو ،جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤1 ـب ردقي ،51٠2-71٠2
يف ةخرؤملا )ةينازيملل ةماـعلا ةيريدملا( ةيلاـملا ةرازو ةميلعتل قرخ هنع مجني امم ،ةرتفلا سفنل جد27٣.٠٠٠.٠٠٠
.ةلودلل زيهجتلاو رييستلا ةينازيم يف تارادإلا تاـقفن جاردإب ةقلعتملا٣٩٩1 ةيليوج1٣

65.٩٣٠.262.6.٤58DN تاراـيسلا ةرـيـظحل راـيـغـلا عـطـق ءاـنـتـقاو دـيدـجـتـب ةـقـلــعــتملا ةــيــلــمــعــلا لــيــجست نإ
ةصخرب مت،٤٠1.٩٣٠.262.6.٤58.5KN تاماوحلاو تارايسلا ةريظحل رايغ عطق ءانتقاب اضيأ ةقلعتملا ةيلمعلاو
بابسألل كلذو ةيلاحلا ةرتفلل ةيئانثتسا ةلاحك – ةيلاـملا ةرازو – ةينازيملل ةماـعلا ةيريدملا ةقفاومو ةقبسم
 : ةيتآلا

ةينازيملا عيراشم دادعإل ةيهيجوتلا ةركذملا بسح )٠2٠2-51٠2( نم ةفقسم تناك رييستلا تاـقفن -1
.ربتعم يلام فالغ تاذ تاقفن جاردإ نكمي الو ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملل

تارئاط نم اهعاونأ فلتخمب تابكرملا ىلع ةدايز ،نوكتت ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ةريظح -2
بلطتت ةيوجلا ةعومجملا هذه ةنايصو )nilZ عون نم٤(و)WA atsuguA.٩٣1تارئاط ،)6( عون نم ءافطالاو ذاقنإلل
– ةينازيملل ةماـعلا ةيريدملا لبق نم يئانثتساا صيخرتلا مت اذل ،جراخلا نم رايغلا عطق ءانتقال ةربتعم غلابم
.زيهجتلا ةينازيم يف تايلمعلا نم عونلا اذه جاردإل–ةيلاـملا ةرازو

،ةيقيقحلا ةريظحلا ةليكشت عم ةنراقملاب رييستلا ةينازيم يف صصخملا يلاملا فالغلا ةيافك مدع -٣
رصحلا ليبس ىلع درسللو ،رايغلا عطقو تويزلاو دوقولاب لفكتلل ادج ليئض يلام غلبم صصخي حيضوتللو
 .ايونس فاعسإلا ةرايسل جد٠٠٠.٤5

زيهجتلا تايلمع ذيفنت طورشب قلعتي اميف )٢

ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنتو ماربإ تايفيك –٢.١

نيلـماـعـتملا عـيـمجل حـمست اـهـب لوـمـعـم سيـياـقـمو ةـيـمـلـع ةـيـجـهـنـم قـفو مـتــي ،ةــيــنــقــتــلا تاــقاــطــبــلا دادــعإ نإ
ةيفافشلا لظ يف تاصقانملا يف ةكراشملاب قئارحلا ةحفاكم تادعم ةعانص ناديم يف نيلماعلا نييداصتقالا

 .ةيسفانتلاو

ةدوجلاو ةيلاملا ةيحانلا نم ىوقألا سفانملا رايتخا ىلع دامتعالا متي هنإف ،مييقتلا قرطل ةبسنلاب امأ
.عيبلا دعب ام تامدخو

: ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا اهتمربأ يتلا تاقفصلا لك نإف ،اقحال راشيس امك

،ةيدقاعتلا دونبلا مارتحاو ذيفنت تدهش–

.اهب لالدتسالا قبس امك ،هاندأ ةروكذملا تاصقانملا ىودج مدع ىلإ ،لاكشألا نم لكش يأب ،دؤت مل–

ةيمهأو طورشلا رتافد يف تاوجف ببسب تاصقانملا ىودج مدع نييبتل ةيتآلا تايلمعلا ىلع زيكرتلا نإ
: يتأي امك افنآ ةروكذملا طاقنلا ليصافت درسي نايبتللو ،جمانربلا مجح

مدع نالعا تفرع لخدتلل ةلومحم ةدعب ةيران ةجارد٠51 ءانتقاب ةقلعتملا٧6,٩3٠.٢6٢.٤٥٨.٥DN .ةيلمعلا .١
: ةيتآلا بابسألل ىودجلا

ديحو ضرع ليهأت وأ يرادإلا ليهأتلا ةلحرم يف طورشلا رتفدل ةملتسملا ةدودحملا ضورعلا ةقباطم مدع–
،6٣2-٠1 مقر ةيمومعلا تاقفصلا نوناق هيلع صني امك يلاملا مييقتلا ةلحرمل
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ةصاخلا ةزهجألاو ةيرانلا ةجاردلا ةعانص نيب نوعمجي ملاعلا ىوتسم ىلع نييداصتقا نيلماعتم دوجو مدع–
 .دحاو نآ يف )XEFI(( ءافطإلاب

،نيتلصفنم نيتصقانم ربع ةيلمعلا ديسجت ىلإ ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تأجل ،عضولا اذه مامأ
ءانتقال ةهجوملا ةيناثلا ةصقانملا تجوتو ،جد7٣,٩٩٩.٤55.٩٤2 غلبمب٤1٠2 ةنس ةجارد٠51 ءانتقا ىلوألا ترمثأ
لوألا ريزولا يلاعم فرط نم ةيلمعلا نع ديمجتلا عفر دعب٩1٠2 ةنس ةيناث ةقفص دقعب ةلومحملا تازيهجتلا
.)يلاملا بقارملا ىوتسم ىلع ايلاح دجوت(

ةيئايميكلا ثداوحلا يف تالخدتلل ةلقنتم ايالخ٠1 ءانتقاب ةقلعتملا٢٩.٩3٠.٢6٢.٤٥٨.٥DN مقر ةيلمعلا .٢
: ةيتآلا بابسألل ىودجلا مدع نالعإ تفرع ةيعاعشإلاو

،تاصقانم ثالث يف جمانربلا ةصخرل ةقفصلا ىلع زئاحلا لهؤملا دهعتملل يلاملا ضرعلا زواجت–

،ملاعلا ىوتسم ىلع لاجملا اذه يف نيصصختملا نييداصتقالا نيلماعتملا ةلق–

بناجلا عم ةكارشلاب ةصصختم تاراطإ نيوكت دعب ّالإ ةردانلا تادعملا نم عونلا اذه ءانتقاو ديدحت ةبوعص–
.يبوروألا

ىودجلا مدع نالعإ تفرع دارفألا لقنل ةلفاح٠6 ءانتقاب ةقلعتملاKN 6٠١.٩3٠.٢6٢.6.٤٥٨.٥مقر ةيلمعلا .3
: ةيتآلا بابسألل

ةيلمعلا اهنمض دجوت( دارفألا لقنل ةلفاح٠12 ءانتقاب ةقلعتملا ةقفصلا عورشمل ةريشأتلا حنم ضفر–
حيرصت ةقباطم مدع ةجحب ) ةيمومعلا تاقفصلل ةينطولا ةنجللا ( ةيجراخلا ةباقرلا ةنجل فرط نم )ةينعملا
يف ةددحملا جذامنلل يلكشلا اهبناج يف ةقفصلا ىلع تقؤملا زئاحلا دهعت ةلاسرو باتتكالاب حيرصتلا ،ةهازنلا
وه ام قباطت ال ةلفاحلل ةيفلخلا حباكملا( طورشلا رتفدل ينقتلا ضرعلا ةقباطم مدعو ،هب لومعملا عيرشتلا

ةمالسلاو نمألا نمضي هّنأل ةينقتلا ةنجللا هتّرقأ بناجلا اذه يف دهعتملا ضرع ّنأ مغر طورشلا رتفد يف بولطم
 .)ةسفانملا ىلع رثؤي ال هرايتخاو ،نيبولطملا

ةصقانملا يف مهؤاصقإ مت نيدهعتملا لج( طورشلا رتفد يف بولطم وه امل ةملتسملا ضورعلا ةقباطم مدع–
 .)بئارضلا ةحلصم عم ةيئابجلا مهتابجاو اوفوتسي مل مهّنأل6٠/٣1٠2 مقر

ةحفاكمل  لقنتم لتر51 ـل لخدتلا تازيهجت ءانتقاب ةقلعتملا—KN ٠١١.٩3٠.٢6٢.6.٤٥٨.٥ مقرةيلمعلا–
5٠1 ءانتقاب ةقلعتملا ةصحلا ىودج مدع ببسب ةدحاو ةرم ةصقانملا ىودج مدع نالعإ مت دقف ،تاباغلا قئارح
قئارح ةحفاكمب ةصاخلا ةكرحتملا لاترألل يرقفلا دومعلا لكشت يتلا عفدلا ةيعابر نازخ تاذ ةفيفخ تانحاش

ربجا امم ،لجسملا داتعلا لك ءانتقال ٍفاك ريغ جمانربلا ةصخر يف دوصرملا يلاملا فالغلا ّنأو ةصاخ تاباغلا
زاجنإو ةيلمعلل يداملا ىوتحملا نمض ةلجسملا ىرخألا صصحلا نع يلختلا ىلإ ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

نازخب ةزهجم عفدلا ةيعابر ةفيفخ ةرايس5٠1 ديروتلBM-VAFAS ةكرش عم طيسبلا يضارتلاب نيتقفص
.تاباغلا قئارح ةحفاكمل

طورشلا رتافدب ةطبترملا صئاقنلاب قلعتي اميف

ةينقتلا تاقاطبلا ريضحتب ةقلعتم صئاقن ببسب مت نيدهعتملا ضعب ضورع ءاصقإ ّنأ ريرقتلا يف درو
.٣٣/21٠2 مقر ةدودحملا ةيلودلاو ةينطولا ةصقانملا راطإ يف ةملتسملا ضورعلا مييقت جئاتنب كلذ يف نيلدتسم

اهتقباطم مدعل ضورعلا ضعب ءاصقإ مت دقف ،٣٣/21٠2 مقر ةدودحملا ةيلودلاو ةينطولا ةصقانملا صخي اميف
حتف ةنجلف ،)فئاز لكيه ىلع تاباغلا قئارح تانحاش يف نازخلا تيبثت مدع( ينقتلا هبناج يف طورشلا رتفدل
طورشلل امامت ةقباطم نكت مل مهؤاصقإ مت نيذلا نيدهعتملا ضورع ّنأ ىلإ تصلخ ضورعلا مييقتو ةفرظألا
لولحلا رابتعالا نيعب ذخأت الو ةبولطملا طورشلاب ةنجللا ديقتت ضورعلا مييقت دنعف ،ءابعألا رتفد يف ةددحملا
ةبقارملا ناجلل قبس دق هنأو ةصاخ ،ينعملا ضرعلا ليهأتل ةعجان تناك ولو ىتح طورشلا كلتل ةرياغملا ةينقتلا
ةينقتلا لولحلاب ايفرح ديقتت مل ضورعلا مييقت ةنجل ّنأ ةجحب ةقباس تاقفصل ةريشأتلا حنم ضفر ةيجراخلا
ةئفاكم ةينقت لولح ىلع هئاوتحال ةقفصلا ىلع اتقؤم زئاحلا ضرعلا ليهأت تزاجأو ،طورشلا رتفد يف ةجردملا

.)suB٠12 éhcram / eganierf ed emètsyS( طورشلا رتفد يف بولطم وه امل
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ىلع امئاق الكيه ةصقانملا نم مهؤاصقإ مت نيذلا نودهعتملا حرتقا دقف ،ةصقانملا عوضوم ىلإ عوجرلابو
نازخلا تيبثتك تانحاشلا نم عونلا اذهل ةعجان ةينقت لولح ةدع نيب نم ينقت لح وهو ةتماص ةيلتك تباوث ةثالث
لكيهلا ىلع ميحلتلاو بقثلا يدافتل هدامتعا مت يذلا لحلا وهو ،طورشلا رتفد يف بولطم وه امك فئاز لكيه ىلع
ةقفاومو ةددحم طورش ىلإ نوزهجملا عضخي ةنحاشلل يساسألا لكيهلا ىلع تازيهجتلا تيبثت دنع( يساسألا

حمسي لحلا اذه ّنأ امك ،)يساسألا لكيهلا ىلع ميحلتلا وأ طشكلا ،بقثلا تايلمع زاجنإل لكيهلا عنصم نم ةقبسم
ىلإ ةفاضالإب ،ةنحاشلل يساسألا لكيهلا ىلع رثؤي نأ هنأش نم ام لك صاصتماو ءاوتلالا لمحتب فئازلا لكيهلل
نود )ةخضملاو نازخلا ةصاخ( تازيهجتلا ديدجتب مايقلاب ةيندملا ةيامحلل حمسي فئازلا لكيهلا لامعتسا  ّنأ
.ةنحاشلل يساسألا لكيهلا ىلع ةفلكم تايلمعب مايقلا ىلإ ةجاحلا

ضورعلا طيقنت ّملس يف رركتملا رييغتلاب قلعتي اميف

ايازملا ثيح نم ضرع نسحأ ءاقتنا أدبم ،21٠2 ةنس نم ءادتبا ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تدمتعا
ذيفنتل طورشلا نسحأ ىلع لوصحلا حيتت يتلا تانامضلا ريفوت رعس لقألا ضرعلا رايخ نم الدب ةيداصتقالا
:ـب كلذو ،ةيلاع ةدوج تاذ تانحاش ىلع لوصحلاو ةقفصلا

ةكبش دوجو نامضل اعم تازيهجتلاو لكيهلا ةعانص نيب نوعمجي نيذلا نيدهعتملل ةيولوألا ءاطعإ–
نوعيطتسي نيذلا لكايهلا يعناص دنع تازيهجتلاب ةصاخلا رايغلا عطق ريفوتل ةعاجن رثكأ عيبلا دعب ام تامدخل

ةدم ءاضقنا دنع رفوتي ال ام اذهو .ةريصق ميلست لاجأ يفو ةلوقعم راعسأب بلطلا دنع مهتكبش يف اهريفوت
ةنايصل ةيرورضلا رايغلا عطق ريفوت عيطتست ةعساو ةيلحم ةكبش نوكلمي ال مهّنأل نيزهجملل ةبسنلاب نامضلا
،هايملا تانازخو تاخضملاك لكيهلا ىلع ةتبثملا تازيهجتلا

زيهجت لخدي نأ ةطيرش ،ةديج ةيلام ةحص ىلع زوحت يتلا تاكرشلل ةيلاملا تاردقلا رايعمل ةيولوألا ءاطعإ–
نيذلا نيزهجملا ضعب ّنأو ةصاخ ةكرشلا اهب موقت يتلا ةيساسألا تاطاشنلا ةمئاق نمض ءافطإلا تانحاش
نم اهؤارش وأ مهتاكرش لح مت دق تاقفصلا ضعب ذيفنتل ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا اقباس مهعم تلماعت

.ةيلاملا مهتاردق فعضل،IGE  ةكرش اهلبقوAVIMACةكرش رارغ ىلع اهطاشن رييغت عم ىرخأ تاكرش فرط

ضرع دنع ةيمومعلا تاقفصلل ةينطولا ةنجللا ةقفاوم ىلع ازاح طيقنتلا ةيجهنمو دمتعملا ّملسلا نأ امك
.ةقداصملاو ةساردلل اهيلع طورشلا رتفد عورشم

طيقنتلا ماظنب قلعتي اميف

نيب ةسفانملا ىلع عجشي ال يذلا ،٤٣/21٠2و٣٣/21٠2 مقر نيتصقانملا يف دراولا طيقنتلا ماظن صخي اميف
ىلع ريرقتلا يف هيلإ ةراشإلا تدرو يذلا٠2/٩٠٠2 مقر ةصقانملا يف دمتعملا طيقنتلا ّملس عم ةنراقم نيدهعتملا
طيقنتلا ماظن ّنأ ىلإ ةراشإلا بجيف ،اًرعس لقألا ضرعلا ءاقتنا أدبم بسح ضورعلا طيقنت ةيجهنم ىلع ينبم هنأ
طيقنت ةيجهنمو٤٣/21٠2و٣٣/21٠2 مقر نيتصقانملا يف دراولا هسفن وه٠2/٩٠٠2 مقر ةصقانملا يف دمتعملا
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل تحمس يتلا ةيجهنملا يهو ضرع نسحأ رايتخا ساسأ ىلع هيف ةينبم ضورعلا
ببسب نيتروكذملا نيتصقانملا يف جئاتنلا سفن ةيجهنملا هذه ققحت مل امنيب ،ءافطإ ةنحاش255 ءانتقاب ةيندملا
.ينقتلا اهبناج يف طورشلا رتفد ىوتحمل امامت ةقباطم نكت مل امهيف ةملتسملا ضورعلا ّنأ

ةيدقاعتلا دونبلا مارتحا مدعبقلعتي اميف

٠١SRUENNAPEDو٠١CTC/6٨MFCC ءانتقاب ةقلعتملا٢٠/١١٠٢: ةقفصلا–

ثداحل اهضرعت مغرف6٤٩852٠٤٩ML1BFCZ : لكيهلا مقرل ةلماحلا ةررضتملا ةنحاشلا حالصإ صخي اميف
بجوتست عفدلا ةيعابر تانحاشلا نم عونلا اذهل ةيطاطملا تالجعلا نوكل عيرسلا قيرطلاب جرعنم يف رورملا

حيلصت هنم تبلطو دقاعتملا لماعتملا ىلإ ثداحلا ةيلوؤسم تلمح ةيندملا ةيامحلا حلاصم ّنإف ،ةضفخنم ةعرس
ةربخ ءارجإل ايلاطيإب هعناصم ىلإ ةنحاشلا لقنب ريخألا اذه ماقف .ةديدج ىرخأب اهلادبتسا وأ هتقفن ىلع ةنحاشلا
ةرطيسلا قئاسلا نادقف هدرم امّنإ عينصتلا يف ابيع نكي مل ثداحلا ببس ّنأ ىلإ تصلخ ،)2( نيتنس ةبارق تماد
.رئازجلا ىلإ حيلصت نود اهتداعإ ررقو .ةطرفملا ةعرسلاو ةيخانملا فورظلل ةجيتن جرعنملا يف ةنحاشلا ىلع
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نمث(€٠٠٠.٠71 غلبم عاطتقال كنبلا ىلإ رمأ ءاطعإب ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تماق ،عضولا اذه مامأ
لادبتساب احارتقا مدقو رمألا ءاغلإ بلط ىلإ دقاعتملا لماعتملا عفد ءارجالا اذه ،نامضلا ةلافك غلبم نم )ةنحاشلا
عطق نم ةصحو €٠٠5.٠1 غلبمب ةخضمو €٠٠6.٠21 غلبمبL٠٠٠6 ICC عون نم ةديدج ىرخأب ةررضتملا ةنحاشلا
 .اهديسجتل ايلاح ةيراج ةيلمعلاو ضرعلا لوبق متف ،€٠٠٠.٠٤ غلبمب رايغلا

.ةيدقاعتلا دونبلا نيب نم نكت مل عمجتلا قطانمل نيوكتلاو ةيرودلا ةنايصلا ،شيتفتلا جمانرب

SRUELLIATIVAR.C٠١ / DC6٠/MTC6٠ : ٢٠/٤١٠٢ ةقفصلا–

هيف عقو يذلا سابتلالا ىلإ دقاعتملا لماعتملا فرط نمsrennacsysaE ةبيقح51 ميلست يف رخأتلا ببس دوعي
لك لباقم ةبيقح ،اهل همهف ءوض ىلع ،مدق يتلاو طورشلا رتفد يف ةجردملا ةيدقاعتلا دونبلل هتءارق دنع ريخألا اذه
.ةصقانلا بئاقحلا ميلستب ريخألا اذه ماق هراذعإ درجمبو ،ةنحاش لكل ةبيقح نم الدب ةصح

L٠٠٠6 ICC٥6/MFCC/SRUELLIATIVAR٥١/ICC٥٠ L٠٠٠٠٢١/DC٥٠/ ٥6: ٧١/٤١٠٢ ةقفصلا

مـــّلس يف ةـــلـــثـــمــــتملا )tnemengapmocca’d serusem( ةــقــفصلــل ةــبــحاصملا رــيــبادــتــلا مــيــلست ةــيــلــمــع تلــجس
رضحم يف اهنيودت مت يتلا هب ةقحلملا ةزهجألا نود نم دقاعتملا لماعتملا فرط نم ّملس ،رتم2٤ ييكيناكيم
.٩1٠2 ةنس ةيادب هب ماق ام وهو تقو برقأ يف اهلامكتساب دهعت ةماعلا ةيريدملا فرط نم هراذعإ دعبو ،ميلستلا

متيف ،نامضلا ةدم لالخ ءافطإلا تانحاشل يداعلا لامعتسالا نع ةجتانلا باطعألا حالصإ صخي اميف اّمأ
LAVI ةسسؤم( عـــيـــبـــلا دـــعـــب اـــم ةـــمدـــخ نوـــنـــمضي نـــيذـــلا نييـــلحملا نيلـــماـــعـــتملا قـــيرـــط نـــع ةـــمـــظــــتــــنــــم ةروصب
لوطو ايلحم رايغلا عطق رفوت مدعل تانحاشلا ضعب حالصإ يف رخأتلا ببس دوعيو )ONHCET LIDE.ةسسؤمو
داريتساب رمألا قلعتي امدنع ةصاخ ،اهديروت دنع كرامجلا حلاصم عم دقاعتملا لماعتملا اهب موقي يتلا تاءارجإلا

 .ةلودلا حلاصم ضعب نم قبسملا صيخرتلل عضخت رايغ عطق

هارذعإ متي ،ةلوقعم لاجآ يف باطعألا هذهب لفكتلاب دقاعتملا لماعتملا لالخإ ةلاح يف ،هّنأ ريكذتلا بجي
ةلافك نم حالصإلل ةيرورضلا غلابملا عاطتقاك دقعلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت ىلإ ءوجللا لبق ايباتك
 .نامضلا

 تازاجنإلل ةيداملا ةليصحلاب قلعتي اميف

يف فانصألا فلتخم نم ةرايس٠٠٤٣ ءانتقاب تماق ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ّنأ ريرقتلا يف درو
ةيناجملا تاءارجإلا راطإ يف اهيلع لوصحلا مت ةرايس611 اهيلإ فاضي ،61٠2 ىلا٩٠٠2 ةنس نم ةدتمملا ةرتفلا
.ةيندملا ةيامحلا تادحو نم ةدحو لكل ةصاخ تايلآ٤ و فاعسإ تارايس٣ لدعم لثمي ام وهو ،تاقفصلل ةقفارملا

: يتأي ام ىلإ ةراشإلا بجي ددصلا اذه يف

ّنأ ببسب مئاق ريغ ،ريرقتلا يف هصالختسا مت يذلا ،ةدحو لكل ةصاخ تايلآ٤و فاعسإ تارايس٣ لدعم–
ام يأ ،ريرقتلا يف هركذ درو امك ،زاجنإلا روط يف ةدحو٩٠1و ةيتايلمع ةدحو5٩6 وه ةيندملا ةيامحلا تادحو ددع
لكب تارايس5 ىلا٤ وه ةدحو لكل صصخملا تارايسلا لدعم نوكيف فانصألا فلتخم نم ةدحو٤٠8 هعومجم
نم تارايسلل يلامجإلا ددعلا رابتعاب )... لقن تارايس ،طبر تارايس ،ةصاخ تانحاش ،فاعسإ تارايس( اهعاونأ

يبلي الو ضفخنم دج لدعملا اذهو .ةرايس615٣ وه ةروكذملا ةرتفلا لالخ اهؤانتقا مت يتلا عاونألا فلتخم
نينطاوملا نمأب لفكتلل ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا اهتجهتنا يتلا ةيجيتارتسالا لظ يف عاطقلا تاجايتحا

اهيلع صوصنملا تاءارجإلا قفو هؤافعإ مت يذلا داتعلا ضيوعتل صصخي داتعلا اذه ثلث ّنأو ةصاخ ،مهتاكلتممو
.عيرشتلا يف

وأ ةديدج( ةدحولا ةعيبطب قلعتت ةنيعم طورش ىلإ عضخي ةيندملا ةيامحلا تادحو ىلع داتعلا اذه عيزوت–
،ةدحو لكل ةبسنلاب ةمدخلا ديق دوجوملا داتعلا نس )...مدقتم زكرم ،ةيوناث ،ةيسيئر( ةدحولا فنص ،)ةميدق
.... ةدحو لكل يتايلمعلا عاطقلا يف ةدوجوملا راطخألا ةعيبط
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ايئزج ةزجنملا تايلمعلاب قلعتي اميف

ةنودم يف ةلجسملا رامثتسالا تايلمعل يئزج ذيفنتو دوجو ،ايئزج ةزجنم تايلمع ناونع تحت ،ءاج
٤58 لصفلا يفECCP يداصتقالا ومنلا معد جمانرب فرع ثيح ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ةدئافل زيهجتلا
نم جد رايلم7٤5.٣1 ـب ردقت ةيلام ةميقب %٩6 دودح يف حوارت يئزج لدعمب ةيلمع21 ذيفنت ”ةيتحتلا ىنبلا”
.جمانربلا صخر عومجم

.ايئزج ةزجنم ةيلمع٩٣ دوجوCSCP ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا لجس امك

 :نم نوكتت ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل زيهجتلا ةنودم ّنإ

:ةيتآلا بابسألل عجار رامثتسالا تايلمعل يئزجلا ذيفنتلا نإ

فاعسإ تارايس( داتعلا ةعيبط بسح تاصقانملا نالعإ ىلإ ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تأجل–
زيهجتل ةسناجتم ريغ صصح ةدع لمشي ةيلمعلا ررقم نإ نوك )... لقن تارايس ،طبر تارايس ،ةصاخ تانحاش

.دحاو نآ يف صصحلا لك ديسجتب حمست ال ةيصاخلا هذه .تادحولا

ةصقانم يف ةنّودملا يف ةلجسم تايلمع ةدع يف ةلئاعلا سفن نم صصحلا عمج يف جهتنملا بولسألا ّنإ
سناجت قيقحتو تانحاشلاو تارايسلا ءانتقا ةفلك ضيفخت نم ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا نّكم ةدحاو
.داتعلا ةنايصب لفكتلا نيسحتو رايغلا عطق ءانتقا تايلمع لهس ّامم ،تارايسلا ةريظح ةبيكرت

تاقفنل لثمألا مكحتلا راطإ يف زيهجتلاو رامثتسالا تايلمع لك ديمجتب ايلعلا تاطلسلا تاميلعتل اذيفنت–
زيهجتلا تايلمع لج تفرع هيلعو ،51٠2 ةنس ربوتكأ81 يف خّرؤملا أ و / د م و٣281 مقر لاسرإلل اقبط زيهجتلا
تايلمعلا ضعب ءانثتساب اهتايلمع ديمجت ىرخألا تاعاطقلا يقاب رارغ ىلعو ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل
امّيسال ،61٠2 ةنس ويام٤2 يف خّرؤملا2571 مقر لاسرإلل اقبط ىلوألا ةرازولا فرط نم ديمجتلا اهنع عفر يتلا

: اهنم

.)تاباغلا قئارحل جيرهص ةنحاش52و فاعسإ ةرايس51( ةصاخلا لخدتلا تارايس ددع نم)%52( عبر حنم -1

: ءانتقاب حامسلا دصق تادامتعالا نع ديمجتلا عفر -2

،يبطلا داتعلا نم ةصح *

.تايحورملا رايغ عطق *

دوجوب ،ةينازيملا ديشرت راطإ يف ،زيهجتلا تايلمع ةجلاعم صوصخب لوألا ريزولا تاميلعت تّصن امك
زيح اهلوخدل لالغتسالا داتعب اثيدح ةملتسملا ةأشنملا تادحولا ديوزتك ديمجتلاب ةينعملا ريغ تايلمعلا ضعب
.ةمدخلا

تاطلسلا تايصوتل اقيبطت ايئزج اهديسجت مت اذل ،لصف نم عرف نع ةرابع ةقيقحلا يف يه تايلمعلا هذه
.يمومعلا قافنإلا ةقلخأ ىلإ ةيمارلا ايلعلا

جمانربلازاجنإلا ديقايلك ةزجنم

عومجملا

تايلمعلا ددع
ةدمجملا تايلمعلا

ةزجنمةزجنم ريغ
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0
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جماربلا صخرل ةربتعملا مييقتلا ةداعإب قلعتي اميف

اهاوتحم ديسجتل ةدوصرملا غلابملا ةيافك مدعل ارظن اهمييقت ةداعإ زيهجتلا جمارب صخر ضعب تفرع دقل
: يتأي ام ىلإ كلذ بابسأ دوعتو ،اهليجست دنع ةعقوتملا لاجآلا يف يداملا

تاونس )٤( عبرأ نم لقأ يف رانيدلا دقف ثيح ،ةيبنجألا تالمعلا مامأ ةينطولا ةلمعلا فرص رعس ريغت–
،هتميق نم %٠٣ نم رثكأ

متي ثيح )نيزختلا ،روبعلا ،نيمأتلا( داريتسالا تايلمعل ةبحاصملا فيلاكتلاو ةيكرمجلا قوقحلا عافترا–
يف %٠2 يلاوحو ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضو ةيكرمج قوقحك فاعسإلا تارايس داريتسا دنع %7٤ ةبسن عفد

جماربلا صخر يف جردت نكت مل ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا ّنأ اًملع ،ةصاخلا تانحاشلا ةلاح
،ةيلمعلل ةعقوتملا فيلاكتلا نمض ةيلاملا ةرازو حلاصم فرط نم

اهّترقأ يتلا تاءارجإلا راطا يف ةيندملا ةيامحلا عاطق ىلا هتاكلتمم نم ءزج ليوحتو يدلبلا سرحلا زاهج لح–
ةفلكت رابتعالا نيعب ذخألل تايلمعلا ضعب مييقت ةداعإ ىلإ ءوجللا ةماعلا ةيريدملا ىلع ّمتح امم ةيلخادلا ةرازو
 .لالغتسالا داتعو ،ةنايصلا ،ميمرتلا

زيمحلاب نيزخت عدوتسم زاجنإو ةسارد ةيلمعب قلعتي اميف

،ةيلمعلا ليجست مت هّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،ةيلمعلا هذهل ةبسنلاب ريرقتلا يف ةجردملا تامولعملا حيحصتل
يف هيلإ ريشأ امك ،٤٠٠2 ةنس يف سيلو جد نويلم٣5 ـــــب تردق جمانرب ةصخرب ،ليربأ رهش2٠٠2 ةنس ناونعب
  : يتألا وحنلا ىلع تارم )٣( ثالث اهمييقت ديعأو ،ريرقتلا

.رانيد نويلم٣٩ ىلإ لصتل7٠٠2 ةنس ىلوألا–

.رانيد نويلم٣61 ىلإ لصتل٩٠٠2 ةنس ةيناثلا–

.رانيد نويلم٣12 ىلإ لصتل٠1٠2 ةنس ةثلاثلا–

: يتأي ام ىلإ ةيلمعلا مييقت ةداعإ بابسأ دوعتو

٣٠٠2 ةنس ويام12 لازلز عم هنمازتل ىلوألا هتسارد لامتكا دعب عورشملا زاجنإ يف قالطنالا رذعت–
،تايانبلا يف لزالزلا ةمواقمل ةمظنملا نيناوقلا ةعجارم ىلإ ىّدأ يذلا سادرموبب

ارظن ةيدقاعتلا لاجآلا يف عورشملا مامتإ يف زاجنإلاب ةفلكملا )OCNETAB( ةيمومعلا ةسسؤملا زجع–
،زاجنإلا ةرتف لالخ اهنم تناع يتلا ةيلاملا تابوعصلل

لكيهب نيزختلا عدوتسم ءانب ساسأ ىلع2٠٠2 ةنس ويلوي٠٣ موي يف ةساردلا زاجنإل ةمدخلاب رمأ يطعأ–
عورشملا ديسجت فداص هّنأّ الإ جد نويلم5٤ ـب تردق ةميقب ةحلسملا ةناسرخلاب ةدمعأو تاماعدو يكيسالك
.عورشملا قالطنا رذعتو ،٣٠٠2 ةنس ويام يف سادرموب لازلز ثودح

اهب ماق يتلا معدلا تايلمعل ةاكاحم كلذو )نيزختلل( باعيتسالل ةيرورضلا تاجايتحالا مييقت ةداعإ دعبو
مّزلُت اهريغو مايخلاو ةيطغألا نم ةيرورضلا داوملا لقنو نيزخت يف ةصاخ فورظلا كلت يف ةيندملا ةيامحلا كلس
انل ّىنستي ىتح نيزختلل تاحاسم ربكأ ريفوتب حمسي امب عورشملل ةينقتلا ةقاطبلا ةموقم ةعجارم انيلع
ريياعملل ةقباطم ةديدج ةسارد ثعب بجوتسا كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ىربكلا راطخألا ةلاح يف نيومتلاو معدلا تايلمع
ةساردلا تمت نيأ ،٣٠٠2 ةنس لازلزل اعابت كلذو٣٠٠2 ةنس لزالزلل ةداضملا تايانبلاب صاخلا نوناقلل ةلدعملاو
ىلإ ةفاضإ نيمزاللا مجحلاو ةحاسملا ريفوتب تايانبلا نم عونلا اذه صخي امل يديدح لكيهب ةيانبلا زاجنإل

.لكيهلا ةبالص
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انل دصر نيأ ةبولطملا ةصخرلاب عورشملا يف ءدبلاب اننيكمت لجأ نم ةيلمعلا مييقت ةداعإ مت ،دصقلا كلذلو
21 زواجتت ال زاجنإ ةدمل٠1٠2 ةنس رياني2 يف ءانبلا لاغشأ يف عرشو٩٠٠2 ةنس ةقفصلاب مازتلالل يفاكلا غلبملا

مالتسا يف رخأت ىلإ ىدأ زجع لحارمب  ترم ةريخألا هذه نأ ّالإTSE OCNETAB قرش وكن تاب ةكرش عم ارهش
.61٠2 ةنس ىتح تاظفحت نودب عورشملا

عم ةقفرملا ةصاخلا تازيهجتلل لاغشألا ةرشابم انل ىنستي ىتح ةريخألا ةلحرملا يف ةيلمعلا مييقت متو
.)قئارحلا ةحفاكم ةزهجأو ةكبش ،نحشلا دعصم لثم( ةصتخملا تاكرشلا

ةفيفخلا تارئاطلاو ةيدومعلا تارئاطلل عدوتسم زاجنإو ةسارد ةيلمعب قلعتي اميف

ةسارد يأ يف ءدبلا نكمي ال هّنأب هيونتلا بجاولا نم هّنإف ،دراولا ريرقتلا يف ةجردملا تامولعملا حيحصتل
ام بسح ذيفنتلا زّيح ةقفصلا لوخد يف طرش اذهو ،ةيلمعلا ديرفت لبق ةصتخملا بتاكملا فرط نم عورشمل
.ةيمومعلا تاقفصلا نوناق هيلع صني

رييست ةسسؤم حلاصم ةيعمب ،اهدعب رشابيل٤٠٠2 ةنس ويلوي52 يف اهليجست دعب ةيلمعلا ديرفت مت دقو
ماربإ اهدعب متو ،7٠٠2 ةنس ةيقافتالا ماربإ مت نيأ عورشملا ءاشنإل ةحلاصلا ةيعوألا ةسارد ،نيدموب يراوه راطم

ساسأ ىلع ،ةينفلا ةراشتسالل ةينطو تاصقانم ءارجإ دعب٤1/٤٠/٩٠٠2  موي يف صتخم تاسارد بتكم عم ةقفص
راطإ يف راطملا ةحاس يف ةدوجوملا نيتيدومعلا نيترئاطلاو ةفيفخلا تارئاط عبرألا باعيتسا نيكمتل يلصأ

ةيامحلا حلاصل ةيفاضإ ةيدومع تارئاط تس ءانتقا دعب هّنأ ّالإ ،جد نويلم٠51 ـب ردقملاو يلصألا جمانربلا ةصخر
ةساردلا ةعجارم اهرثإ ىلع تمت ،٠1٠2 ةنس ةمربملا ةقفصلا راطإ يف ،يبعشلا ينطولا شيجلا فرط نم ةيندملا

عم مازتلالا كلذ دعب متيل ،يوجلا لوطسألا لج باعيتسا نم اننيكمتل جد نويلم٠5٤ ىلإ لصتل مييقتلا ةداعإ عم
يلامجإ غلبمب عورشملا لامكتساو ةينطو ةصقانم دعبERTNEC OCNETAB طسو وكن تاب ءانبلا لاغشأ ةكرش
.جد نويلم2٩٣ ـب

 فقوت ةلاح يف دجوت يتلا عيراشملا صخي اميف

مت دق بابسأل71٠2 ةنس ةياهن يف ةخرؤم ةفقوملا عيراشملا ةيعضول لصفم نايب ريرقتلا يف درو دقل
ةنس رخآ يف ةخرؤملا درجلا ةيعضو بسح هّنأ ّالإ ،عورشم٠11 ىلإ لصتل اهؤاصحإ مت يتلاو ،افنآ اهل قرطتلا

زكرم1 ،ةيرحب تادحو٣ ،عاطق ةدحو2 ،ةيوناث تادحو٩ مضت .فقوت ةلاح يف عورشم61 ىوــــــس قـــــبي مل81٠2
دوقعلا خسف ىلإ ىدأ امم زاجنإلاب ةفلكملا تاسسؤملا زجعب اساسأ قلعتت بابسأل يجوغاديب زكرم1و عمجت
 .ديدج نم عيراشملا ثعبل تاصقانملا ةداعإو

ةمدخلا زيح لقنتملا لترلا عضو يف رخأتلاب قلعتي اميف

ةينازيم ةنودم يف ةيلمع ليجست نم ةيندملا ةيامحلا عاطق دافتسا ،تاباغلا قئارحب لفكتلا راطإ يف
ةحفاكمل القنتم التر51 زيهجتل يرورضلا داتعلا ءانتقال جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.1 اهردق جمانرب ةصخرب زيهجتلا

نيتصحلا ليهأت اهنع جتن51٠2 ةنس اهديسجتل ةصقانم لّوأ قالطإ ةيلمعلا هذه تدهش دقو ،تاباغلا قئارح
.صصحلا يقاب ىودج مدع نالعإو رتل٠٠٠6و رتل٠٠٠21 هايملاب دوزتلا تانحاشب نيتقلعتملا

يرقفلا دومعلا لكشت اهرابتعاب ةيرورضلاو مهألا عفدلا ةيعابر نازخ تاذ ةفيفخ ةنحاش5٠1 ةصحّدعت
ىلإ ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تأجل ،عضولا اذه مامأ .تاباغلا قئارح ةحفاكمب ةصاخلا ةكرحتملا لاترألل
تارايسلا ةعانصل ةينطولا ةسسؤملا عم طيسبلا يضارتلاب تاقفص ماربإ مث ةلماك ةصقانملا ىودج مدع نالعإ

BM-VAFASاهديسجت حمسو ،ديمجتلا عفرل لوألا ريزولا ةلسارمو دوهج ةدع دعب اذهو ترايتب اهرقم نئاكلا
    .ةدوجوملا لاترألا زيزعتل٩1٠2 ناوج رهش يف ةمدخلا زيح لخدتس اديدج التر51 زيهجت
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تاطلسلا فرط نم يوبرتلا ماظنلا حالصإل ةينطو ةنجل ءاشنإ مت ،1يسائر موسرم بجومبو٠٠٠2 ةنس يف
رصانعلا لكل لماشو يعوضوم ،ءفك صيخشتب مايقلا دصق دمتعملا يوبرتلا ماظنلا مييقت لجأ نم ةيمومعلا
ميدقتو يوبرتلا ماظنلل ماتلاو يلكلا حيقنتلا ةساردو ،يلاعلا ميلعتلاو ،ينهملا نيوكتلاو ،ةيبرتلا ماظنل ةنوكملا

.مييقتلا اذه ءوض ىلع ةيروهمجلا سيئرل لماش ريرقت

ىلع2٠٠22 ةنس ويلوي72 يف ينطولا يبعشلا سلجملا باون قداص ،ةنجللا هذه تايصوت ىلع ءانبو
  : ةيسيئر رواحم )٣( ةثالث ىلع موقت يوبرتلا ماظنلا حالصإل ةيلمع ريبادت نمضتملا ةموكحلا جمانرب

،)يوناثلاو يساسألا ،يئادـتبالا( ميلعتلا جمارب لمجم يف رظنلا ةداعإ–

،)ديدجلا حململا( ةذتاسألا نيوكتل مجسنم جمانرب دادعإ–

.نيلماعلا ةذتاسألا ليهأت ةداعإ–

ديدجلا حململا رايتخاو ديدحت يف لوألا لــثمتي ،)2( نينثا نيءارجإ ذاختاب ةيبرتلا ةرازو تماق ،راطإلا اذه يف
ميلعتلا ذاتسأ(٣يساسألا ميلعتلا ذاتسأو )يئادتبالا روطلا ةيساسألا ةسردملا ملعم( ةيساسألا ةسردملا ملعمل

نيملعملا ليهأت يف لثمتيف يــناثلا ءارــجإلا اــمأ ،٣٠٠2 ةنس نــم ءادـــتبا فــيظوتلل )طسوتملا روطلا يساسألا
يف ةفّرعملاو ،حململا يف ةددحملا طورشلا ىلع نورفوتي ال نيذلاو5٠٠2 ةنس ةياغل لمعلل نيسرامملا ةذتاسألاو
 .حالصإلا راطإ

٠٠٠2 ةنس ويام٩ يف خرؤملا1٠1-٠٠٠2 مقر يسائر موسرملا -1
2٠٠2 ةنس تشغ رهشل٤1 مقر ينطولا يبعشلا سلجملا تالوادمل ةيمسرلا ةديرجلا -2
ميلعتلا ذاتسأ ةداهشو يساسألا ميلعتلا ملعم ةداهش ءاشنإ نمضتملا2٠٠2 ةنس ربمفون٤1 يف خرؤملا٩1٣-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا -٣
  )86 مقر .ر.ج( يوناثلا ميلعتلا ذاتسأ ةداهشو يساسألا

نيروطلا يملعم نيوكت جمانرب .3
ةينطولا ةيبرتلل  طسوتملاو يئادتبالا

تماق ،٠٠٠2 ةنس يف ةيوبرتلا ةموظنملا حالصإل ةينطولا ةنجللا فرط نم زجنملا صيخشتلل اعبت
ةيملعلا تابستكملا نيسحت لجأ نم دعب نعو ةمدخلا لالخ نيوكت جمانرب دادعإب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
حململا ىوتسم ىلإ يوبرتلاو يملعلا مهاوتسم عفر لجأ نم طسوتملا ةذتاسأو يئادتبالا يملعم ليهأتو
 .ذاتسألل ديدجلا

ملعم٠٠٠.6٣1( يساسألا ميلعتلا يف ذاتسأو ةيئادتبا ةسردم ملعم٠٠٠.٤12 نيوكت جمانربلا اذه نمضتي
ةيريدقت ةفلكتب تاونس )٠1( رشعل دتمت ةرتف لالخ )طسوتملا ميلعـــتلا يف ذاتــــسأ٠٠٠.87 و ةيــــئادتــــبا ةــــسردــــم
.جد رايلم٠2٩,5٤ ـب تددح

ايئزجّ الإ اهغولب متي مل هل ةددجملا نيوكتلا فادهأ نأ نيجمانربلا نيذه ذيفنت مييقت لالخ نم ىلجتيو
ىلإ )%6٣( يساسأ ميلعت ذاتسأ٠17.72و )%٣7( ةيئادتبا ةسردم ملعم٤26.8٩ غلابلاو نينوكملا ددع ىلإ رظنلاب
.ةيلوألا تاريدقتلاب ةنراقم51٠2 ةياهن

قلعتي اميف ،عقاولا عم جمانربلا بسانت مدع ببسب تابوعصلا نم ديدعلا هذيفنت دنع جمانربلا هجاوو
مامتإ لجأ نم ةزفحملا تاءارجإلا فعضو ،ةنس )٠5( نيسمخب ةددحملا نسلاو نيوكتلل يمازلإلا عباطلاب ةصاخ
مـئاـعدـلا ةـياـفـك مدـع ىلإ ةـفاضإلاـب ،اـهـمـيـيـقـتو اـهذـيـفـنـت تاـيـفــيــكو ،نــيوــكــتــلا جمارــب فــيــيــكــت مدــعو ،نــيوــكــتــلا
.جمانربلا ةعباتمو قيسنتلاب ةصاخلا تايلآلا فعضو ،ةيجوغاديبلا

لامعتسا ىلإ صوصخلاب ىدأ امم ،ايفاك اريطأت رطؤُي مل جمانربلا رييست نإف ،ةيلاملا ةيحانلا نم
ةدمجم تيقب ةيلام ةدصرأ ليجست كلذكو ةمدخلا ءانثأ دعب نع نيوكتلا ريغ ىرخأ ضارغأل تادامتعالا
 .تاونسل
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ةيملعلا تابستكملا نيسحت فدهب دعب نع ةمدخلا ءانثأ نيوكت جمانرب ريطستب ةيبرتلا ةرازو تماق ،هيلعو
 .ذاتسألل ديدجلا حململا ىوتسم ىلإ يوبرتلاو يملعلا مهاوتسم عفر لجأ نم تائفلا هذه ليهأتو

يملعمل ةبسنلاب5٠٠2 ةنس وينوي٤1 يف خّرؤملا ءارزولا سلجم عامتجا يف جمانربلا اذه ىلع ةقداصملا تمت
.طسوتملا ميلعتلا ةذتاسأل ةبسنلاب5٠٠2 ةنس وينوي22 يفو ،ةيئادتبالا ةسردملا

زيح هعضو فورظو ،هل ةرطسملا فادهألا ةسارد لالخ نم جمانربلا اذه مييقت ىلع ةبساحملا سلجم فكعو
.51٠2 ةنس ةياهن يف ةققحملا جئاتنلاو ذيفنتلا

ميلعتلا ةرازوو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو يلوؤسم عم تمت يتلا تالباقملا جئاتن ىلع مييقتلا ةيلمع تدمتعا
تلسرأ يتلا تانايبتسالا لوح ةمدقملا ةبوجألا لالغتسا اذكو ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ةيساسالا ةسردملا يملعم نيوكت دهعم ،1تايالولاب ةيبرتلا تايريدم يلوؤسم ىلإ ةبساحملا سلجم فرط نم
.٣ةذتاسألل ايلعلا سرادملاو2مهاوتسم نيسحتو

،ةبقلاب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملاو ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج ىوتسم ىلع ةباقر تايلمعب اضيأ مايقلا متو
ىوتسم ىلعو دعب نع نيوكتلاو ةيبرتلل ينطولا ناويدلاو ،ةينطولا ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملا
.ةلواحسو شارحلاب نيتزكرمملا )2( نيتيميلعتلا نيتسسؤملا

تابوعصلا ضعب ةباقرلل هئارجإ دنع سلجملا هجاو دقف ،نيلخدتملا ددعتو ةليوطلا جمانربلا ةدمل ارظنو
ماجسنا مدع نع الضف ،ةقدلا اهصقنتو ةيئزج انايحأ تناك يتلاو ةرفوتملا تايطعملا فعض يف اساسأ ةلثمتملا
ىلع سلجملا تامييقت ترصتقا ،هيلعو .جمانربلا ذيفنت يف نيلخدتملا فلتخم نم اهيلع لصحتملا تايطعملا

 .يلاملا ذيفنتلاب ةقلعتملا كلتو ةرفوتملا ةيمكلا تارشؤملا ليلحت

ينهملا عقاولاو جمانربلا نيب سوململا توافتلاب اساسأ قلعتت صئاقنلا نم ةلمج سلجملا ةباقر تزربأو
ةموعدملاو ،نيلخدتملا ددعتبو ،جمانربلا مييقتو ةعباتم فعضبو ،مهنيوكت بجي نيذلا نيمدختسملل يعامتجالاو
.ةرطسملا فادهألا ىوتسم ىلإ قرت مل جئاتنو ،ريطأـتلا فيعض يلام رييستب

ذيفنتلا زيح جمانربلا عضو تايفيكو فادهأ .١

يف٠٠٠.171 مهنم ،سّردم٠٠٠.٠٤٣ ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب نيسّردملا ددع غلب ،حالصإلا ةيلمع قالطنا دنع
ةذتاسأ ىدل ةءافكلا ىوتسم فالخبو .يوناثلا روطلا يف٠٠٠.16و طسوتملا روطلا يف٠٠٠.8٠1و يئادتبالا روطلا
يسّردم ىوتسم ّنإف ،)سناسيل ةداهش ىلع نولصحتم ةذتاسألا نم %5٩( ريبك دح ىلإ لوبقملا يوناثلا ميلعتلا
.سناسيل ةداهش نوزوحي ال نيلماعلا نيسّردملا نم %٩6 نأ ذإ ،الوبقم نكي مل طسوتملاو يئادتبالا روطلا

 نيوكتلا جمانربل ةددحملا فادهألا .١.١

روشنملا ةطساوب هنم ةدافتسالل ةصاخلا طورشلاو هاوتحمو نيوكتلا عونو هتدمو جمانربلا فادهأ ديدحت مت
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيمألا نع رداصلا5٠٠2 ةنس ويلوي1٣ يف خّرؤملا٠2٤2 مقر

ملعم٠٠٠.6٣1( يساسألا ميلعتلا يف ذاتسأو ةيئادتبا ةسردم ملعم٠٠٠.٤12 نيوكت جمانربلا اذه نمضتيو
تددح ةيريدقت ةفلكتب تاونس )٠1( رشعل دتمت ةرتفل )طسوتملا ميلعتلا يف ذاتــــسأ٠٠٠.87و ةيــــئادـــتـــبا ةـــــسردــــم
حململا طورش يبلت ال ةيميداكأ تالهؤم يوذ نيلماعلا ةذتاسألا ىوتسم عفر ىلإ فدهيو .جد رايلم٠2٩,5٤ ـب
.يوبرتلا ماظنلا حالصإ ىلع نيمئاقلا فرط نم دمتعملاو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو فرط نم ددحملا

ايرولاكبلا ةداهش يف لثمتملاو حململا طورش نوفوتسي ال نيذلا نيلماعلا نيسّردملا ىلع امازل حبصأ ،اذكهو
نيذلا نيسّردملا لكو ،5٠٠2 ةنس نم ءادتبا ةمدخلا ءانثأ دعـــــب نـــــع نيوكــــــت ةعباــــتــــم ،يعماـــــج نيوـــــكــــتب ةعوــــبتـــم
نس نوقوفي نيذلا كئلوأ ءانثتساب ،نيوكتلا اذهب ابوجو نوينعم ،ةلثامم ةداهش وأ سناسيل ةداهش نوزوحي ال
 .)ةنس٠5( نيسمخلا

ةيبرتلل ةيئالو ةيريدم٠5 -1
 مهاوتسم نيسحتو ةيساسألا ةسردملا يملعم نيوكتل دهاعم )8( ةينامث -2
 ايلع ةينطو سرادم )٤( عبرأ -٣
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مهنيوكت اوهنأ نيذلا ايرولاكبلا ةداهش نيزئاحلا طسوتملا ميلعتلا ةذتاسأ نيوكت جوتي نأب جمانربلا يضقي
ةداهش( ةذتاسألل ايلعلا سرادملا تازاجإ لداعت ةيعماج ةزاجإب ،يليهأتلا نيوكتلا نم تاونس )٤( عبرأ دعب ،حاجنب
 .)سناسيل

دعب ،حاجنب مهنيوكت اوهنأ نيذلا ايرولاكبلا ةداهش نيزئاحلا ةيساسألا ةسردملا يملعم نيوكت جوتي امك
نيسحتو ةيساسألا ةسردملا يملعم نيوكتل ةينطولا دهاعملا ةداهشب يليهأتلا نيوكتلا نم تاونس )٣( ثالث
 .مهاوتسم

ةداهش ىلع ،ايرولاكبلا ةداهش نيزئاحلا ريغ طسوتملاو يئادتبالا ميلعتلل نورخآلا نوسردملا لصحتيو
 .روط لكل ةلثامم ةدم لالخ لصاوتملا نيوكتلا ةعماج ىوتسم ىلع نيوكت بقع ليهأت

دمتعملا يميظنتلا راطإلا .١.٢

،نيوكتلا جمانربل ذيفنتلا زّيح عضو دصق ،اقباس روكذملا روشنملا ةطساوب ددحملا يميظنتلا راطإلا صني
 : يتأي ام ىلع

،دعب نعو ةمدخلا ءانثأ نيوكتلاب جمانربلا قلعتي–

حململا طورش يقيقحلا هحملم يفوتسي ال يذلاو٣٠٠2 ةنس لبق هفيظوت مت سّردم لك نيوكتلا سمي–
تاردقملاو ةيميداكألا تالهؤملا ىلع نيوكتلا اذه حاجن زكتريو .يوبرتلا ماظنلا حالصإ راطإ يف فدهتسملا
،ميلعتلا يمدختسمل ةينهملا

تاونس )5( سمخ ةدمل ديدمتلل ةلباق تاونس )٣( ثالثب ةددحم ةيساسألا ةسردملا يملعم نيوكت ةدم–
،نيديعملل ةبسنلاب

تاونس )6( تس ةدمل ديدمتلل ةلباق تاونس )٤( عبرأب ةددحم ةيساسألا ةسردملا ةذتاسأ نيوكت ةدم–
،نيديعملل ةبسنلاب

ةـيـنـعملا تاسسؤملا فرـط نـم ةدـمـتـعملا يلوألا نـيوـكـتـلـل ةـيـمسرـلا جمارـبــلــل قــباــطــم نــيوــكــتــلا ىوــتــحــم–
،)مهاوتسم نيسحتو ةذتاسألا نيوكت دهعمو لصاوتملا نيوكتلا ةعماجو ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا(

،)ةنس٠5( نيسمخلا نس تحت نيسّردملا لكل يرابجإ نيوكتلا–

ىلع قبطملا يماقإلا نيوكتلا ماظن ىلع قبطملا هسفن وه )لاقتنالاو حيحصتلاو تاناحتمالا( مييقتلا ماظن–
نيملعملا نيوكت دهاعمو لصاوتملا نيوكتلا ةعماجو ةذتاسألل ايلعلا سرادملا يف لماك تقوب ذيمالتلا ةذتاسألا

،مهاوتسم نيسحتو

تائيهلا اهب لفكتت ،ةينورتكلإ وأ ةعوبطم خسن ءاوس ،ةيجوغاديبلا لئاسولاو سوردلا دادعإو ةعباتم–
نـيوـكـتـل ينـطوـلا دـهـعملاو ةرازوـلا ىوـتسم ىلع نـيوـكـتـلا ةـيرـيدــم( ةــيــنــطوــلا ةــيــبرــتــلا ةرازوــل ةــعــباــتــلا تارادإلاو
دهعمو ،تايالولل ةيبرتلا تايريدمو دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلاو ةينطولا ةيبرتلا يمدختسم
نيوكتلا ةعماج - يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تاسسؤم ةمهاسمب ،مهاوتسم نيسحتو ةذتاسألا نيوكت
،ةيالو لك يف يجوغاديبلا طيشنتلل ةيرود تاعمجت ةجمربو ،)ةذتاسألل ايلعلا سرادملاو لصاوتملا

قيسنتلاب )يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو( ةكرتشم ةيرازو ةنجل فلكت–
.يميظنتلا راطإلا اذه ذيفنت ةعباتمو

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو يلثمم بسح رربت ،دعب نع ةمدخلا ءانثأ ةزاجإب جوتي نيوكتلل ةدمتعملا ةغيصلا ّنإ
: ةيتآلا بابسألاب

نع ةذتاسألا داعتبا يشاحتب حمسيو يتاذلا نيوكتلا ىلع درفلا ريضحت ىلع عجشي دعب نع نيوكتلا •
،)طسوتملا ميلعتلا يف %٣5و ،يئادتبالا ميلعتلا يف %15( ميلعتلا كلس يف ثانإلل ةيلاعلا ةبسنلل ارظن مهتالئاع

،نيوكتلا هبلطتي يذلا نيسّردملل ريبكلا ددعلاب ةقالع تاذ ةيميظنت تارابتعا •
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نيوكت اهبلطتي يتلا كلت نم لقأ ةيلام لئاسو دينجت بلطتي نيوكتلا نم عونلا اذه نوكل ،ةيلام تارابتعا •
نم مهضيوعت مدع نع الضف نيوكتلاب نيينعملا نيسّردملا بادتنا يعدتسي الو ،نيوكتلا سرادمو دهاعم يف يماقإ

 .نيفلختسم فرط

 ذيفنتلا زّيح جمانربلا عضو تايفيك .3.١

ساسألاب فدهتو ،٣1٠2 ىلإ5٠٠2 نم ىلوألا ،نيتماه نيتلحرم ،دعب نع ةمدخلا ءانثأ نيوكتلا جمانرب فرع
نيوكتلا ةيادبو يليهأتلا نيوكتلا ةياهنب تزيمتو ،51٠2 ىلإ٤1٠2 نم دتمت ةيناثلاو ،حالصإلا حملم قيقحت ىلإ
 .ةيرادإلا ةيقرتلا لجأ نم صصختملا

)3١٠٢ –٥٠٠٢( يليهأتلا نيوكتلا يف ةلثمتملا ىلوألا ةلحرملا .١.3.١

ةرتفلا لالخ ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تماق ،نيوكتلا جمانربل اقيبطت
سرادملا ىوتسم ىلع دعب نع نيوكتلا نامضل تايقافتا )٣( ثالث ءاضمإب ،٣1٠2 ةنس ىلإ5٠٠2 ةنس نم ةدتمملا
.لصاوتملا نيوكتلا ةعماجو ،مهاوتسم نيسحتو ةذتاسألا نيوكت دهاعمو ايلعلا

ةذتاسألا عباتي .يساسألا ميلعتلا ةذتاسأ نيوكتب5٠٠2 ةنس ربمتبس يف ةعّقوملا ىلوألا ةيقافتالا قلعتت
ميلعتلا ةذتاسأ اهلالخ لصحتيو .)2( نيتنثا نيتنس ةدمل ديدمتلل ةلباق تاونس )٤( عبرأ ةدمل اًنيوكت نوروكذملا
نم ةحونمملا كلت لداعت ةزاجإ ىلع حاجنب مهنيوكت نوهني نيذلا ايرولاكبلا ةداهش ىلع نولصاحلا يساسألا

نيذلا ايرولاكبلا ةداهش ىلع نيلصاحلا ريغ يساسألا ميلعتلا ةذتاسأ لصحتي امك .ةذتاسألل ايلعلا سرادملا فرط
 .لصاوتملا نيوكتلا ةعماج نم ليهأت ةداهش ىلع ،حاجنب مهنيوكت نوهني

نيترازولل نيلثمم نم نوكتت ةينطو ةيلخ ءاشنإ ىلع صنتو ،دونب )٠1( ةرشع ىلع ةيقافتالا يوتحتو
  .بّصنت مل ةيلخلا هذه نأ ريغ ،نيوكتلا ططخم ةعباتمو قيسنتلا نامضل نيتينعملا

كلذك ةنمضتملاو ،7٠٠2 ةنس ويلوي رهش يف ةعّقوملا ةيقافتالا ةطساوب ،هالعأ ةروكذملا ةيقافتالا ءاغلإ مت
.يساسألا ميلعتلا ةذتاسأ حلاصل دعب نعو ةمدخلا ءانثأ نيوكتلا

تناك امك يساسألا ميلعتلا ةذتاسأ نيوكتب ةينعم دعت مل ةذتاسألل ايلعلا سرادملا ّنأ ىلإ ةيقافتالا هذه ريشت
متي جمارب ىلع زكتري وهو لصاوتملا نيوكتلا ةعماج ىوتسم ىلع متي حبصأ ديدجلا نيوكتلا ّنأو ،قباسلا يف

.صصخت لك ةاعارمب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو عم قيسنتلاب نيصتخم نييعماج ةذتاسأ فرط نم اهدادعإ

،رتسام ،سناسيل - ماظنل اعبت ،تاونس )٣( ثالث ىلإ نيوكتلا ةدم تصّلقت7٠٠2 ةنس ويلوي خيرات نم ءادتبا
ىلع يليهأتلا نيوكتلا راطإ يف جمانربلا قالطنا دنع اهب لومعملا تاونس )٤( عبرأ نم الدب )DML( - هاروتكد
يف خّرؤملا ررقملا ةطساوب اهثادحإ مت ةينهم سناسيل ىلإ لوحتت  ةزاجإلا نأو ،ةذتاسألل ايلعلا سرادملا ىوتسم
ةيبرتلا ةذتاسأ نيوكتل ةينهم سناسيل ثادحإ نمضتملا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول8٠٠2 ةنس تشغ7
.”8٠٠2-7٠٠2” ةيعماجلا ةنسلا ناونعب ةينطولا

ةداهش ىلع نيلصاحلا ريغ طسوتملا ميلعتلا يسّردم حنم لصاوتملا نيوكتلا ةعماج لصاوت ،ىرخأ ةهج نمو
 .نيوكتلا نم تاونس )٣( ثالث دعب ىوتسملا تابثإ ةداهش ،ايرولاكبلا

.ةنس )٠٤( نيعبرألا نس اوزواجت نيذلا نيسّردملل ةبسنلاب يرابجإ ريغ حبصأ نيوكتلا ّنأ امك

ماكحأل اقيبطت ءاج يذلا51٣1-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا رادصإ مت8٠٠2 ةنس يف يأ ،ةرتفلا هذه لالخو
ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي51 يف خّرؤملا٣٠-6٠ مقر رمألا نم11و٣ نيتداملا
ةصاخلا كالسألل نيعباتلا نيمدختسملا ىلع ةقبطملا ةصاخلا ماكحألا حيضوت موسرملا اذه لوانتو .ةيمومعلا

 .عاطقلل ةعباتلا فئاظولاو بترلا فلتخمب قاحتلالا طورش اذكو ةيمستلا ديدحتو ةينطولا ةيبرتلاب

ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملا8٠٠2 ةنس ربوتكأ11 يف خرؤملا -1



٥٧ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٧
41م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٤ 4141

نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو51٣-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملل ممتملاو لدعملا ،21٠2 ةنس ويام٩2 يف خرؤملا -1
ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا

ةدمو ىوتحمو طسوتملا ميلعتلا داتسأ ةبترو ةيئادتبالا ةسردملا داتسأ ةبتر ىلإ ةيقرتلل صصختملا نيوكتلا ميظنت تايفيك دّدحي -2
جمانربلا

ميلعتلا ةذتاسأ كلسو ةيئادتبالا ةسردملا يمّلعم كلس يف لثمتي اًديدج اصاخ اًكلس صنلا اذه ثدحأ دقو
ميلعتلا وملعم( نيسّردملا ةئف كالسألا هذه يف جامدإلاو ةيقرتلا نمض جردي مل نكلو ،)٣5و٣٣ ناتداملا( طسوتملا
  .دعب نع ةمدخلا ءانثأ اًنيوكت اوعبات نيذلا )يساسألا ميلعتلا ةذتاسأو يساسألا

ثيحب ،دعب ليجستلاب اوموقي مل نيذلا نيلجسملا نيسّردملا ىلع ةيبلس جئاتن ءاصقإلا اذه ىلع تبترتو
 .نيوكتلا اذه ةلصاومل نيسمحتم ريغ اوحبصأ

باحسناو ددرت ليجست مت ثيحب جمانربلا ذيفنت ىلع ترثأو21٠2 ةنس ةياغ ىلإ ةيعضولا هذه ترمتسا
وملعم اهنم ديفتسي يتلا تازيفحتلاو تازايتمالا ةنمضتملا روشنملا ماكحأ نأ رابتعاب نيمدختسملا نم ددعل
 .اقباس روكذملا8٠٠2 ةنس موسرم يف اهب لفكتلا متي مل ،يساسألا ميلعتلا ةذتاسأو

ثالث يضم دعب ّالإ ةيقرتلا نم مهؤاصقإ مت نيذلا نيسردملا ةيعضو ةيوستب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو مقت مل
يملعم ،71و21 نيتداملا بجومب جمدأ يذلا٠٤21-21 مقر يذيفنتلا موسرملا رشن ةياغ ىلإ يأ ،تاونس )٣(
ةيئادتبالا ةسردملا ذاتسأ يتبتر يف ،يلاوتلا ىلع ،اًيليهأت اًنيوكت حاجنب اوهنأ نيذلا يساسألا ميلعتلا ةدتاسأو
  .طسوتملا ميلعتلا ذاتسأو

حلاصل دعب نعو ةمدخلا ءانثأ نيوكتلاب ةقلعتملا ،11٠2 ةنس ليرفأ رهش يف ةاضمملا ةثلاثلا ةيقافتالا فدهت
.ةيدعبلا ةيوستلا ليبس ىلع تازاجإب ”21٠2/٣1٠2 ىلإ5٠٠2/6٠٠2” تاعفد جيوتت ىلإ ،يساسألا ميلعتلا يملعم

ةسردملا يملعم نيوكت دهعم ةزاجإب يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو فارتعا ةيوستلا ةيقافتا نمضتتو
ةيجوغاديبلا جماربلا ىلع ةقداصملل اعبت نيسّردملا نم ةئفلا هذهل ةحونمملا مهاوتسم نيسحتو ةيساسألا
ةيلمع قالطنا نم تاونس )5( سمخ دعب كلذو مهل ةمّلسملا تاداهشلاو )MPFI( دهاعملا هذه فرط نم ةدمتعملا
.نيوكتلا

صصختملا نيوكتلا ةيادبو يليهأتلا نيوكتلا ةياهن :٥١٠٢-٤١٠٢ نيوكتلل ةيناثلا ةلحرملا .٢.3.١
ةيرادإلا ةيقرتلل

يذيفنتلا موسرملل مّمتملاو لّدعملا ،21٠2 ةنس ويام٩2 يف خرؤملا٠٤2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا رشن دعب
ةيقرت تحبصأ ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل يساسألا نوناقلا نمضتملا51٣-8٠ مقر
هريس تايفيكو هاوتحمو هتدم ددحت صصختم نيوكتب مايقلاب ةطبترم يساسألا ميلعتلا ةذتاسأو يملعم
 .كرتشم يرازو رارق بجومب

ميلعتلا ةذتاسأو يملعم نأب٣1٠22  ةنس  ربمفون71 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا اذه ماكحأ صنتو
ىلإ ةفاضإلاب ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج ىوتسم ىلع رهشأ )٠1( ةرشع ةدمل ايرظن انيوكت نوعباتي يساسألا

ةياهن ريرقت ريضحت لجأ نم ةينطولا ةيبرتلل ةعبات ةسسؤم ىوتسم ىلع )2( نيرهش ةدمل يقيبطت صبرت
 .ةرازولا سفنل شيتفتلا يمدختسم فرط نم همييقت متي صبرتلا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نيب٤1٠2 ةنس رياني٤1 خيراتب ةيقافتا ماربإ مت افنآ روكذملا رارقلا ماكحأل اقيبطت
نيوكتلاب لفكتلا دصق )لصاوتملا نيوكتلا ةعماج( يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو )نيوكتلا ةيريدم(
 .يساسألا ميلعتلا ةذتاسأو يملعم ةبتر ىلإ ةيقرتلا لجأ نم نيسّردملل صصختملا

نم صصختم نيوكت وحن ،ةمدخلا ءانثأو دعب نع يليهأتلا نيوكتلا هيجوت ةداعإ مت ،٤1٠2 ةنس نم ءادتبا
فدهلا قيقحت نود لوحت يتلا ةيلمعلا تابوعصلل ارظن يساسألا ميلعتلا ةذتاسأو يملعم بتر ىلإ ةيقرتلا لجأ
نم ددحملا حململا ىلإ٣٠٠2 ةنس لبق مهفيظوت مت نيذلا نيسّردملا نيوكت ىوتسم عفر ىلإ وبصي يذلا يساسألا

.حالصإلا ىلع نيمئاقلا فرط



ةينازيملل ماعلا ريدملا ىلإ ةلسرملا ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ناويد سيئر نع ةرداصلا6٠٠2ةنس وينوي٤2يفةخرؤملا٣85 مقر ةلاسرلا1
 ةيلاملا ةرازوب
  ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملا ةياصو تحت نيعوضوملا ةذتاسألل دعب نع نيوكتلا فيلاكت2
مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا يمدختسم نيوكت دصق تاعيجشت٣
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 جمانربلل ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا .١.٤

ساسأ ىلع ةبوسحملاو ،جد رايلم٠2٩,5٤ جمانربلل ةصصخملا تادامتعالل ةيلامجإلا تاريدقتلا غلبم نم
+ )تاونسx5 ذاتسأ6٣1.x٠٠٠ جد٠٠٠.٠٤([ ذاتسأ لك نيوكتل جد٠٠٠.٠٤ ـب ردقت ةطسوتم ةيدرـــــف ةفــــــلـــــك
نيوكتلا ةعماج نيب عزوم ،جد رايلم8٩٩,61 غلبم نم جمانربلا دافتسا ،1])تاونسx6ذاتسأ87.x٠٠٠ جد٠٠٠.٠٤(
ةيبرتلا ةرازو لكايهو تاسسؤم هيلع تلصحت جد رايلم٠5٤,7 يأ يقابلاو ،جد رايلم8٤5,٩غلبمب لصاوتملا
 .ةينطولا

ميلعتلل ملعم٠٠٠.6٣1 نيوكت نع ةمجانلا ءابعألا ةيطغتل تهجو ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةمدقملا تاناعإلا ّنإ
  .تاناحتمالا ةرتف لالخ يساسألا ميلعتلا ةذتاسأ ناكسإو لقن ءابعأو يساسالا

يف ةيلام تاصيصخت نم ةديفتسملاو ،جمانربلا ذيفنتب ةفلكملا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تاسسؤم لثمتتو
،دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلاو ،ةيبرتلا يمدختسم ىوتسم نيسحتو نيوكتل ينطولا دهعملا نم لك
  .تايالولاب ةيبرتلا تايريدم لالخ نم ةزكرمملا ةيوبرتلا تاسسؤملاو

ديحو يلام فالغ نم ،5٠٠2 ةنس يف ةيبرتلا يمدختسم ىوتسم نيسحتو نيوكتل ينطولا دهعملا دافتسا
 .ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةينازيم نم٠6٣-٣٤ بابلا نم72 ةداملا يف هجاردإ مت جد نويلم٠5٣ ـب ردقي

ُهُّبص مت ،جد نويلم8٩٤ ـب ردق يلامجإ غلبم نم دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلا دافتسا ،هتهج نمو
عرف ثادحإ متو ،ةيبرتلا يمدختسم ىوتسم نيسحتو نيوكتل ينطولا دهعملا رارغ ىلع ،ةيونس صصح لكش يف

 .دعب نع نيوكتلا ةيلمعل صصخ ،دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلا ةينازيم يف ثلاث

لّوحت تناكو .ةزكرمم ةيوبرت ةسسؤم )٠5( نوسمخ نيوكتلا جمانربل يلاملا رييستلا يف تكراش دقل
ةيوبرتلا ةسسؤملا تاباسح ىلإ تايالولاب ةيبرتلا تايريدم ةينازيمب ةديقملا نيوكتلل ةصصخملا تاناعإلا
يمّلعمب ةقلعتملا تاناحتمالا ميظنت ةيلمع نع ةجتانلا فيلاكتلل ةيلاملا ةيطغتلاب ةريخألا هذه فلكتو .ةزكرمملا
 .)...نيسّردملا لقنو ءاويإو ماعطإ فيلاكت( يساسألا ميلعتلا

،ةعمتجم نيوكتلا عاونأ لكل يلامجإ يلام فالغ نم٠1٠2 ىلإ5٠٠2 ةرتفلا لالخ تاسسؤملا هذه تدافتسا
.جد رايلم1٠6,6 ــب ردق

هذه هبعلت نأ بجي ناك يذلا رودلا ىلإ قرطتي مل اقباس روكذملا ةيبرتلا ةرازو روشنم نأ ىلإ ةراشإلا بجت
 .هنم يلاملا بناجلاب قلعتي اميف اميسال ،عقاولا ضرأ ىلع جمانربلا ديسجت يف تاسسؤملا

ةصاخلا نيوكتلا فيلاكت ةيطغتل لمعتسيف ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل هجوملا يلاملا فالغلا صخي اميف امأ
 .جمانربلا ذيفنت ةرتف لوط ىلع ةيونس صصح لكش يف غلبملا اذه ليوحت مت .يساسألا ميلعتلل ذاتسأ٠٠٠.87 ـب

نيوكتلا جمانرب ذيفنت .٢

ةعزوم تاعفد ةدع ىلع يساسألا ميلعتلل ملعم٠٠٠.6٣1و يساسألا ميلعتلل ذاتسأ٠٠٠.87 نيوكت ةجمرب تمت
تاعفد )٤( عبرأ لالخ نم يساسألا ميلعتلا ةذتاسأ ليجست نيوكتلا ططخم عّقوتو .تاونس )٠1( رشع ىلع
تابوعص هتهجاو هذيفنت نأل ططخملا اذه مارتحا متي مل .تاعفد )6( تس لالخ نم يساسألا ميلعتلا يملعمو
 .ةرطسملا فادهألا قيقحت نود تلاح ةددعتم ليقارعو

٥١٠٢ ةنس ةياهن يف ةققحملا جئاتنلا .٢.١

ميلعتلل ذاتسأ٠17.72و يساسألا ميلعتلل ملعم٤26.8٩ نينوكتملا ددع غلب ،51٠2 ةنس ربمسيد1٣ خيرات يف
: جمانربلا تاريدقتل ةبسنلاب ةققحملا جئاتنلا هاندأ ينايبلا مسرلا نّـيبي .يساسألا
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ميلعتلا يسّردمل ةبسنلاب %٣7 ـب ردقت نيوكت ةبسن قيقحت ىلإ ،51٠2 ةنس ربمسيد1٣ يف جئاتنلا ريشت
.يساسألا ميلعتلا ةذتاسأل %6٣و يساسألا

يساسألا ميلعتلا وملعم .٢.١.١

  : هاندأ ،51٠2-5٠٠2 ةرتفلل نيوكتلا لودج يف لصفم وه امك تاعفد )6( تس ىلع ةئفلا هذه نيوكت عيزوت مت

قالطنا ةنس لثمت اهنوكل كلذو ،)سردم٠٠٠.٤( نم نوكتت ىلوألا ةعفدلا نأب هالعأ لودجلا لالخ نم نّـيبتي
.نيسّردملا هاجتا ةيسيسحت تالمح ةدع ميظنت بلطتي جمانربلا نوكل ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ،جمانربلا ذيفنت
ددع غلب ذإ ،ةرطسملا تاعقوتلا عم نيسّردملا ليجست ةيلمع تقفاوت ،7٠٠2 ىلإ5٠٠2 نم ةدتمملا ةرتفلل ةبسنلابو
 .مهليجست عقوتملا سّردم٠٠٠.٤5 نيب نم ،سّردم٤٠6.٣5 ،ةرتفلا هذه لالخ ،نيلجسملا

ةمدخلا لالخ اًنيوكت اوعبات نيذلا يساسألا ميلعتلا ةذتاسأو يملعم ءاصقإل ارظنو ،٩٠٠2 ةنس نم ءادتباو
روكذملا51٣-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ةطساوب ةثدحملا ةديدجلا كالسألا يف جامدإلاو ةيقرتلا نم ،دعب نعو

،هليجست عقوتم٠٠٠.82 نيب نم٩٠٠2ةنس يف لجسم1٣٤.٣1 غلب ذإ ايجيردت صقانتي نيلجسملا ددع أدب ،اقباس
 .سردم٩65.٤1 قرافب يأ
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تانايبلا ىلع سلجملا دمتعاو .ةيبرتلا ةرازول نيوكتلا ةيريدم ىوتسم ىلع11٠2و5٠٠2 ةنس نيب نيلجسملل ةرفوتم ريغ تامولعم1
.11٠2ةنسليربأ11 خيراتب يلاعلا ميلعتلا ةرازوو ةيبرتلا ةرازو نيب ةعقوملا ةيقافتالا اهتنمضت يتلا
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ام يأ ،627.18 ،11٠2 ىلإ5٠٠2 ةلحرملا لالخ حاجنب مهنيوكت اوهنأ نيذلا يساسألا ميلعتلا يملعم ددع غلب
نيذلا نيسّردملا ددع غلب51٠2 ىلإ٤1٠2 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخو ،نيلجسملا نيملعملا نم %٠٤ ةبسن لداعي
 .سّردم8٩8.61 صصختملا نيوكتلا نم اودافتسا

ام يأ ،نيوكتلا نم٤26.8٩ مهنم دافتسا ،نيوكتلا جمانربب نيينعملا يساسألا ميلعتلل ملعم٠٠٠.6٣1 نيب نم
دعاقتلا ىلع نيلاحملا نيملعملا تائف مهنيوكت ررقملا نيملعملا نم يقبتملا ددعلا لمشيو .%٣7 ةبسن لداعي
 .نيوكتلاب نيينعملا ريغو نيلختملاو نيدعبملاو

يساسألا ميلعتلا ةذتاسأ .٢.١.٢
ددعب ةصاخلا تايئاصحإلا ليلحتب ةباقرلا تفتكا ،نيلجسملا ةذتاسألا ددعب ةقلعتملا تامولعملا بايغ ببسب

نم ةئفلا هذهب ةصاخلا نيوكتلا ةيعضو يلاوملا لودجلا مدقيو .51٠21 ىلإ5٠٠2 نم ةبقاعتملا تاعفدلا يجيرخ
 : ليصفتلاب نيسّردملا

)%( ةبسنلانيلختملا ددعنيلجسملا ددعةيساردلا ةنسلا
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تامولعملا ،6٠٠2و5٠٠2 يتنسل ةبسنلابو .لصاوتملا نيوكتلا ةعماجو ةينطولا ةيبرتلا ةرازول نيوكتلا ةيريدم تايئاصحإ :ردصملا1
 ةرازولل نيوكتلا ةيريدم تامولعم عم ةقفاوتم ريغ ايلعلا سرادملا تاباجإ نم ةجرختسملا

سناسيل ةداهشب جوتملاو تاونس )٤( عبرأ ةغيصب يليهأتلا نيوكتلا نإف ،اقباس هيلإ ةراشإلا تمت امكو
.6٠٠2و5٠٠2 يتنس لالخ )2( نيتعفد هنم تدافتسا ،ةذتاسألل ايلعلا سرادملا ىوتسم ىلع نيوكتلا جمانربل اقبط
نيوكتلا ةعماج ىوتسم ىلع متت تحبصأو ،)٣( ثالث ىلإ نيوكتلا ةدم تصلقتف ،11٠2 ىلإ7٠٠2 ةنس نم امإ
ملف ،٣1٠2 ىلإ21٠2 نم ةرتفلا امأ  .ينهم سناسيلب جوتيو ،)هاروتكد – رتسام – سناسيل( ماظنل اعبت ،لصاوتملا

 .صصختم نيوكت ىلإ نيوكتلا اذه ةغيص تلوحت٤1٠2 ةنس نم ءادتباو ،ينيوكت طاشن يأ فرعت

4444

نيلجسملا ددع غلب ثيحب ،%6٤ ـب ردقت ليجست ةبسنب ،ابيرقت عجارتلا سفن اضيأ٠1٠2 ةنس تفرعو
%٠2 لداعي ام يأ ،8٣٩2 غلب دقف تاداهشلل نيلماحلا ددع امأ .ططخملا يف رطسملا٠٠٠.82 نيب نم ،سردم٠٠٠51
  .نيلجسملا ددع نم

فرع لاثملا ليبس ىلعف ،ىحنملا سفن فرع نيوكتلا نع نيلختملا ددع ّنإف ،نيلجسملا ددع عجارت عم انمازت
.%٠5 قوفت يلخت ةبسن ةديعسب مهاوتسم نيسحتو نيملعملا نيوكت دهعم

.ليصفتلاب كلذ نيبي يتآلا لودجلا
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٩٠٠2 ةنس7٤٠.٣ حبصيل ،8٠٠2 ةنس يف نوكتم68٠.٣ غلب ذإ ،ايجيردت صقانتلا يف نيجيرخلا ددع أدب
متي ملف ،٣1٠2و21٠2 يتنس يف اّمأ .11٠2 ةنس يف نوكتم٣٠٣.5 ىلإ كلذ دعب عفتريل ،٠1٠2 ةنس يف نوكتم565.1و
دوعيو .لجسم7٩7.22 ىلإ٤1٠2 ةنس يف ددعلا اذه عفترا نيح يف ،نيوكتلاب نيينعملا نيسّردملل ليجست يأب مايقلا

٤15.82 ليجست بيترتلا ىلع هنع جتن يذلاو ةدحاو ةنسب ددحملا صصختملا نيوكتلا جاردإ ىلإ عافترالا اذه ببس
 .51٠2و٤1٠2 يتنس يف يساسألا ميلعتلل ذاتسأ127.٤و

غلب ،ةذتاسألل ايلعلا سرادملا فرط نم ةمدقملا ةبوجألل اعبتو6٠٠2 ىلإ5٠٠2نم ةدتمملا ةرتفلل ةبسنلاب
اوهنأ نيذلا ةذتاسألا ددع غلبو .لجسم٠٤٤.71و٣8٠.٤ ،يلاوتلا ىلع ،نيلجسملا يساسألا ميلعتلا ةذتاسأ ددع
.%٠2و %12 يتبسنب يأ ،ذاتسأ٩٠5.٣و٠78 ،يلاوتلا ىلع ،نيتروكذملا نيتنسلا سفن لالخ حاجنب مهنيوكت

6٠٠٢و٥٠٠٢ يتعفدل نيحجانلاو نيلجسملا ةذتاسألا ةيعضو

22 797
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1 377
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ةذتاسألل ايلعلا سرادملا

٩٠٠٢ ناوج يف نيوكتلا ةياهن ،٥٠٠٢ ربمتبس يف ليجستلا مت : ىلوألا ةعفدلا

٠١٠٢ ناوج يف نيوكتلا ةياهن ،6٠٠٢ ربمتبس يف ليجستلا مت : ةيناثلا ةعفدلا

عومجملاةنيطنسقةعيرزوبنارهوةبقلا

نيلجسملا ددع

نيحجانلا ددع

نيلختملا ددع

)%( حاجنلا ةبسن

1889

93

1796

4,92

476

42

434

8,82

1040

384

656

36,92

678

351

327

51,76

4083

870

3213

21,30

نيلجسملا ددع

نيحجانلا ددع

نيلختملا ددع

)%( حاجنلا ةبسن

6265

736

5529

11,75

2436

441

1995

18,10

6667

1711

4956

25,66

2072

621

1451

29,97

17440

3509

13931

20,12

تايطعم نيبتو .تاعقوتلا ىوتسم ىلإ جئاتنلا قرت مل ،ىلوألا تاونسلا ذنمو نيوكتلا ةمانزرب ةنراقم
:ةباقرلاب ةينعملا ةرتفلا لالخ ةققحملا جئاتنلا حوضوب يلاوملا ينايبلا مسرلا
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.ةيناثلا ةعفدلل ةبسنلاب %٠2و ىلوألا ةعفدلل ةبسنلاب %12 حاجنلا ةبسن تغلب

ايلعلا ةسردملاب قلعتي اميف صوصخلابو نيتعفدلل ةبسنلاب ايبسن ةفيعض تناك ةلجسملا حاجنلا بسن
%81و %21و ،5٠٠2 ةنسل%٩و %5 ،يلاوتلا ىلع ،اتفرع نيتللا نارهوب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملاو ةبقلاب ةذتاسألل
 .6٠٠2 ةنسل

: يتآلا لودجلا يف ةنّيبم ةبقلاب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملاب صصخت لكل نيتعفدلا جئاتن ةيعضو

،لجسم ذاتسأ٩26 نيب نم هّنأب ”6٠٠2-5٠٠2 ةيعيبط مولع” ىلوألا ةنسلل تالوادملا رضاحم ةسارد نّيبتو
  .%٩ ةبسن لثمي ام يأ ،ةيناثلا ةنسلا ىلإ طقف مهنم٣5 ىوس لقتني مل ،تايالولا فلتخم نم نيمداق

)٩( ةعست اهيلع لصح ،11/٠2 و2٩,21/٠2 نيب حاورتت تالدعمب ةيناثلا ةنسلا ىلإ نوحجانلا ةذتاسألا لقتناو
هذه فشكتو .)٠1/٠2(و )8٩,٠1/٠2( نيب ام تحوارت تالدعم ىلع مهنم اًحشرتم٤٤ لصحت نيح يف ،نيحشرتم
ىلإ كلذك تالوادملا ريرقت ريشي امك .نيوكتلا اولواز نيذلا ةذتاسألل عضاوتملا ىوتسملا نع ةلصحملا تالدعملا

 .ةيعيبطلا مولعلا صصخت يف لخدت ال يتلا داوملا يف ةققحملا تامالعلا فعض

جئاتن5٠٠2/6٠٠2 ةيساردلا ةنسلل ”ايجولونكتو تايضاير” ىلوأ ةنسلل تالوادملا رضاحم كلذك تنيبو
21/٠2و لوألل ةبسنلاب٠1,21/٠2 لدعم ىلع طقف مهنم نانثا لصحت نيلوبقملا اسّردم66 ـلا نيب نمف .ةعضاوتم
.يناثلل ةبسنلاب

،”٠1٠2-6٠٠2و٩٠٠2-5٠٠2” تاعفدلل نارهوب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا ىوتسم ىلع ةققحملا جئاتنلا تناكو
: يتآلا لودجلا يف نّـيبم وه امك ،ةيضرم ريغ اضيأ اهرودب

،ىلوألا ةرودلا يف ذاتسأ٤15.82 ليجست مت ،٤1٠2 ةنس يفناج يف قلطنا يذلا صصختملا نيوكتلا صوصخب
نع اوّلخت وأ اوبسر مهنم127.5 نأو ،)%٠8( لثمي ام وهو ،حاجنب صصختملا مهنيوكت اوهنأ6٩7.22 مهنيب نم
 .نيوكتلا

%76 لداعي ام يأ ،حاجنب مهنيوكت اوهنأ٤٤1.٣ مهنيب نم ،ذاتسأ127.٤ليجست مت ،ةيناثلا ةرودلل ةبسنلاب
.نيوكتلا نع اوّلخت وأ اوبسر ذاتسأ775.1 نأو
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مهنم )٠17.72( ،51٠2-5٠٠2 ةرتفلا لالخ يليهأتلا نيوكتلا ةعباتمل نيجمربم ذاتسأ٠٠٠.87 عومجم نم
 .٤1٠2 ةنس نم ءادتبا اًصصختم اًنيوكت اوعبات مهنم٠٤٩.52و ،ةرتفلا سفن لالخ نيوكتلا نم عونلا اذه اوعبات

،نيديعملا لثمي٩٣٠.71 ّنأو نيوكتلاب اًينعم دعي مل ذاتسأ11٣.7 لثمي ام يأ ،نيجمربملا ةذتاسألا نم يقابلا
.نيّلختملاو نيلوصفملا

يساسألا نيوكتلا يملعمو يساسألا نيوكتلا ةذتاسأ يتئفل ةبسنلاب نيوكتلا ةليصح .3.٢.١

نيتئفلا اتلكل تاداهشلا ىلع نيلصحتملا ددع ّنأب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تايئاصحإ لالخ نم نّـيبتي
٩٩1.٠2 مهنيب نم ،مهنيوكت متي مل سّردم627.16 ّنأ ينعي ام ،51٠2 ةنس ربمسيد1٣ يف٤72.251 غلب نيتعمتجم
مدع نع ايباتك اورّبع نيذلا نيسردملا ددع ،7٤2.6 دعاقتلا ىلع نيلاحملا ددع( نيوكتلا اذهب نيينعم اودوعي مل
مهددع غلب دقف نيوكتلا اذه نم مهعنمت تايقرت نم اودافتسا نيذلا امأ ،٣72.5 مهؤافعأ متو نيوكتلا يف مهتبغر
٩76.8(.

.نيينعملا نيسّردملا عومجم نم %٩1 يأ ،نيوكت نود داتسأو مّلعم725.1٤ ءاقب لجسن ،يلاتلابو

ةطساوب نيسّردملا حمالم زيمي يذلا نزاوتلا مدعل يئاهن دح عضو يف لثمتي جمانربلل دوشنملا فدهلا نإ
.يوبرتلا ماظنلا حالصإ جمانرب فرط نم ددحملا حململل بيجتست ىتح ىوتسملا نيسحت

نيسحت ىلإ فدهي يذلا ،يوبرتلا ماظنلا حالصإ حاجن هيلع زكتري اًيساسأ اًروحم نيسردملا نيوكت لثميو
 .ةيميداكألا مهتامولعم نييحتو نيسّردملل ينهملا ليهأتلا عفر قيرط نع ميلعتلا ةيعون

لشفـلا ةـحـفاـكـم يلاـتـلاـبو ،جئاـتـنـلا فـعضو يسردملا برستـلا ةـحـفاـكمب حوــنــمملا مــيــلــعــتــلا ةــيــعوــن حــمستو
.يعامتجالا

كئلوأ غلب نيح يف ،سّردم6٣٤.٩٠1 ةرطسملا فادهألل اقبط اًيليهأت اًنيوكت اوعبات نيذلا نيسردملا ددع غلب
.سّردم8٣6.٩8 ةيقرتلا لجأ نم صصختملا نيوكتلاب نوينعملا

نيوكت رهشأ٩( ةدحاو ةنس ةدمل نيوكت نع ةرابع٤1٠2 ةنس نم ءادتبا دمتعملا صصختملا نيوكتلا نإ
دوشنملا حململل بيجتسي ال كلذب وهو ،ةعاس٠6٣ زواجتي ال يعاس مجحب )يناديم صبرت رهشأ٣و يرظن
ميلعتلا ةذتاسأل تاونس )٤( عبرأو ،يساسألا ميلعتلا يملعمل تاونس )٣( ثالث ةدمل يليهأت نيوكت يف لثمتملاو
    .يساسألا

نم اًءزج ّنأ امب ،دعب ققحتي مل ميلعتلا ناديم يف ذيملتلل صرفلا ؤفاكت أدبم نأب ةيعضولا هذه يحوتو
حالصإ ريياعمل قباطم يليهأت نيوكت نم اوديفتسي مل ةذتاسأو نيملعم فرط نم ميلعت مهل مدقي لاز ام ذيمالتلا
 .يوبرتلا ماظنلا

جمانربلا ذيفنت يف ةلجسملا ليقارعلا .٢.٢

راطإو جمانربلا قيسنت يف فعضب قلعتت صئاـــقـــــنلا نــــــم ةلــــمــــج ةبــــساــــحملا سلـــــجــــم تاـــــيرـــــحت تــــنــــيب
 .ةمارصلا هصقنت جمانربلل نيابتميلام رييستبو ،عقاولا تادجتسمل بيجتسي ال يميظنت

ناديملا تايضتقم عم بواجتي ال ماظن .٢.٢.١

.نيوكتلا جمانربل يعجرملا يميظنتلا راطإلا ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيمألا روشنم لكشي

مييقتلاو ،لوبقلا طورشو ،هتدمو ،نيوكتلا فدهب قلعتت تابيترتلا نم ةلمج ىلإ ةماع ةفصب راشأ دقلو
ةـعـباـتملاو قـيسنـتـلاو ةـيـجوـغادـيـبـلا لـئاسوـلاو سوردــلا عــيزوــتو دادــعإو ،ةــيزــيــفــحــتــلا تاءارــجإلاو ،يجوــغادــيــبــلا

 .ليجستلا تافلم ىوتحمو تاليجستلاو

ذخأي مل ،ةيقيقحلا ةيعامتجالاو ةينهملا تابلطتملاو جمانربلا تابيترت نيب دوجوملا توافتلا ىلإ ةفاضإلابو
ةحضاو ةفصب ددحي ملو ةينطو ةغبص يذ جمانرب ةدايقب ةقلعتملا بناوجلا رابتعالا نيعب اقباس روكذملا روشنملا

   .ذيفنتلا زّيح جمانربلا عضوب نيفلكملا نيلخدتملا لك تايلوؤسمو ماهم
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اذه رييستل بناوج ةدعب ةطبترم تابوعص روهظ ىلإ ةعباتملاو قيسنتلا فعضب نورقملا توافتلا اذه ىدأ
 .هذيفنت ءدب نم ىلوألا تاونسلا ذنم اذهو جمانربلا

ةنس٠٥ ـلا نس زواجت طرشو نيوكتلل يمازلإلا عباطلا–

نس ىدعتي ال سّردم لكل يرابجإ نيوكتلا اذه نأ اقباس روكذملا ةيبرتلا ةرازو روشنم ماكحأ تركذ
.)٠5( نيسمخلا

نيب نم ناربتعي نيوكتلا ةدم لوط عم نمازتملانيسمخلا نس طرشو يمازلإلا عباطلا نأب تايرحتلا تنيب
نم بلطبو7٠٠2 ةنس يفو .جمانربلا اذهب نيينعملا ةذتاسألا نم ريبك ددع ددرت يف تمهاس يتلا بابسألا
قوفيال نيذلا نيسّردملل طقف اًيمازلإ نيوكتلا حبصأ ذإ ،نيوكتلل يمازلإلا عباطلا يف رظنلا ةداعإ مت ،نيسّردملا

 .نسلا هذه قوف نيسّردملل اًيرايتخا يقب نيح يف ،نيعبرألا مهنس

نيوكتلا مامتإ لجأ نم ةزفحملا تاءارجإلا فعض–

ةدع نم نوديفتسي دعب نع نيوكتلا يف نيدوجوملا نيسّردملا ّنأ ىلإ ريشي اقباس روكذملا روشنملا نإ
 : يتأي امب قلعتت تازيفحتو تازايتما

،تيقوتلا ةمانزر يف ةنورملا–

،يعوبسألا يعاسلا مجحلا فيفخت–

نيمّلعملا نيوكت دهاعمو ةذتاسألل ايلعلا سرادملا فرط نم ةمّلسملا كلت لداعت ةيعماج ةزاجإ ىلع لصحتلا–
،مهاوتسم نيسحتو

يصوصخلا مــّلسلا ىلع تازاــجإلا بيــترــت ةداــعإ دــنــع ةــيــنــهملاو ةــيــعاــمــتــجالاو ةــيوـــنـــعملا بناوجلا نيسحت–
بترلا مئاوق ىلع ليجستلا يف لثمتت ،ةيلخادلا ةيقرتلا راطإ يف ىرخأ تازايتما بناج ىلإ ةيمومعلا ةفيظولل
تازاجإلا يلماح ىلع اركح لبقتسملا يف حبصت يتلاو كلذب ةصاخلا ةينهملا تاقباسملا يف ةكراشملا وأ ايلعلا
.مهريغ نود ةيعماجلا

فرط نم مهل ةهجوملا تانايبتسالا ىلع تايالولل ةيبرتلا يريدم فرط نم ةمدقملا ةبوجألا لالخ نم ،نّـيبت
يف روكذملا يعاسلا مجحلاو تيقوتلا ةمانزرب ةصاخلا تازيفحتلا نم اوديفتسي مل نينوكتملا مظعم نأ ،سلجملا
ةيسردملا مهتاسسؤمب ةينهملا مهتابجاو نيب قيفوتلاب نيينعملا نيسّردملا نكمت نود لاح يذلا ءيشلا ،روشنملا

.مهنيوكت ةلصاومو

يف ةراشإلا بجت ،نيوكتلا نم تاونس )٤( عبرأ دعب ايلعلا سرادملا فرط نم ةحونمملا تازاجإلا صخي اميف
نود ،7٠٠2-6٠٠2و6٠٠2-5٠٠2 نيتيميداكألا )2( نيتنسلا لالخ نيتلجسملا نيتعفدلا ةدافتسا ىلإ رامضملا اذه

اهلادبتسا متيل ،8٠٠2 ةنس يف عورشملا نم ةذتاسألل ايلعلا سرادملا باحسنال ارظن ،ةداهشلا هذه نم امهاوس
–رتسام -سناسيل ماظن راطإ يف ةينهم سناسيل ماظنب لمعلا يف قالطنالا عم لصاوتملا نيوكتلا ةعماجب
 .تاونس )٣( ثالث ةدمل هاروتكد

مهنيوكت ةعباتم ىلع نيسّردملا ددرت يف افنآ روكذملا51٣-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ كلذك تمهاسو
 .ديدجلا بيترتلاو ةيقرتلا نم دعب نع نيوكتلا روط يف اوناك نيذلا نيسردملا داعبإب كلذو

اهمييقتو اهذيفنتو نيوكتلا جمارب فييكت مدع–

: ةيتآلا بابسألل اميس ال،ةبعص فورظ يف نيوكتلا زاجنإ مت

ةبسنلاب تاونس )5( سمخو طسوتملا ميلعتلا ةذتاسأل ةبسنلاب تاونس6 ىلإ لصت( نيوكتلا ةدم لوط–
،)ةيئادتبالا ةسردملا يمّلعمل

تيقوتب ةذتاسأ ذيمالتل ةهجوم جمارب نم ةجرختسم ”ةيكيسالك سورد” ةدمتعملا نيوكتلا جمارب ةعيبط–
 ،)...يئزج تيقوتب نيوكتلا ،نّوكتملا نس ،ةذتاسألا بايغ( دعب نع نيوكتلا صئاصخ رابتعالا نيعب ذخأت ملو ،لماك
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فلتخت ال دعب نع نيوكتلل نيلوازملا نيسّردملا ىلع ةقبطملا ىلعأ ةنس ىلإ لاقتنالا تايفيكو تاناحتمالا–
،دعب نع نيوكتلا صئاصخ رابتعالا نيعب ذخأ نود ،لماكلا تيقوتلاب ةذتاسألا ذيمالتلا ىلع ةقبطملا كلت نع

،ةجمربم ةيقيبطت لامعأو تاعمجت ةدع ءارجإ مدع–

نأب ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ىلإ7٠٠2 ةنس مدقملا ةرازولاب نيوكتلا ريدم ريرقت لالخ نم اضيأ نّـيبتيو
ردقي7٠٠2 ةنس ةرودل تاناحتمالا ءارجإ نع عانتما لدعم تلجس تليسمسيتو ةديلبلاو رئازجلا نم لك تايالو
.%٠٠1 ةبسنب

ايلعلا ةسردملا هب تماق مييقت نّـيب امك .%5٩و %2٣ نيب عانتمالا ةبسن حوارتت ،تايالولا يقاب صخي اميف
بابسألل نيوكتلا ةعباتمب نيمتهم اونوكي مل طسوتملا روطلا يمّلعم نم اًماه اًددع ّنأب ،اضيأ ةبقلاب ةذتاسألل
 : ةيتآلا

،نيوكتلل يرابجإلا عباطلا •

راطإلا روشنملا يف ةروكذملا تاءارجإلل اقيبطت اًففخم نكي مل نيوكتلا نم نيديفتسملا تيقوت لودج •
،اقباس روكذملا

،ةيفاك نكت مل يماقإلا نيوكتلل ةصصخم تناك يتلا ةرتفلا •

نوعتمتي نيذلا كئلوأو نييعماجلاو ايرولاكبلا ةداهش ىلع نيلصاحلا( نيسّردملا نيب ىوتسملا نيابت •
،)يوناث ةثلاثلا ةنسلا ىوتسمب

،يلآلا مالعإلا تاينقت لامعتسا نم نينكمتم ريغ نيوكتلا نم نيديفتسملا نيسّردملا مظعم •

،نييلوألا نيتنسلاب ةقلعتملا سوردلا اميس ال ،ةرخأتم رمألاب نيينعملا ىلإ سوردلا لصت ،تاقوألا مظعم يف •

ةــيرشبــلاو ةــيداملا لــئاسوــلاو نــيوــكــتــلاــب نييــنــعملا نيسّردملا نــم رــيــبــكــلا ددــعــلا نيب بساــنــت دوــجو مدـــع •
.كلذل ةصصخملا

ةيفاك ريغ ةيوبرت لئاسوو سورد–

: ةيتآلا تايفيكلاب زجنت نأ بجي ةيلمعلا هذه ّنأ ىلع ،هالعأ روكذملا راطإلا روشنملا ماكحأ تصن دقل

نيوكتل ةينطولا دهاعملاو ةذتاسألل ايلعلا سرادملا ةذتاسأ فرط نم اهيلع ةقداصملاو سوردلا دادعإ متي–
،دعب نع نيوكتلا تايضتقم عم اهفييكت متيو ،ةيبرتلا يمدختسم

ةيبرتلا ةرازو تاسسؤم قيرط نع نيلجسملل ةيرود ةفصب ةلولحملا نيرامتلاو سوردلا تاعوبطم لسرت–
،ةينطولا

سورد ،ةيقرو تاعوبطم( ةيتامولعملاو ةيمقرلا ةيجوغاديبلا لئاسولاب نيوكتلا نم نيديفتسملا ديوزت–
،)ةيلخادلا ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع اهعضو متي ةفلتخم قئاثو ،ةطوغضم صارقأ ىلع

وأ عوبسأ ةدمل يلصف عمجتو ،تبس موي لك يعوبسأ عمجت( يجوغاديبلا طيشنتلل ةيرود تاعمجت ميظنت–
.)ةيسردملا لطعلا لالخ رثكأ

ريزو راشأ ذيفنتلا زيح اهعضول ىلوألا ةنسلا ذنم ذإ ،ةمئالم فورظ يف اهليعفت متي مل تاءارجإلا هذه نأ ريغ
ذيفنت دنع تابوعص ةدع روهظ ىلإ1يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول ةهجوم ةلاسر ةطساوب ةينطولا ةيبرتلا
: جمانربلا

6٠٠2 ربوتكأ رهشل6٩1 مقر ةلاسر1
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ةعماج فرط نم ةلمعتسملا لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت يف ةلثمتملاو ،دعب نع نيوكتلا معد لئاسو نإ–
ةعماجلل يزكرملا رقملا ةسيبح تيقب ،دعب نع اًسورد مدقت يتلا ةيمقرلا ةيضرألا دادعإ لثم ،لصاوتملا نيوكتلا
،نيوكتلا نم نيديفتسملا فرط نم اهنم ةدافتسالا عيسوت نود

مدقت مل ةذتاسألا نيوكت ميعدت لجأ نم سيمخو نينثا موي لك اهميظنت بجي ناك يتلا ةيماقإلا سوردلا نإ–
،تايالولا نم دودحم ددع يف ّالإ

”ةفرعملا” ةانق ءاشنإ عورشم ّنأو ،رطسملا جمانربلا نم ريغص ءزج ىوس طغت مل ةزفلتملا سوردلا نأ امك–
.ةيقافتالاب ةينعملا ةرتفلا لك لالخ ققحتي مل

ةذتاسأ فرط نم تدعأ اهنأ ةراشإلا بجت ،نيوكتلل ةدمتعملا جماربلاو ةيجوغاديبلا سوردلا صوصخب
ةيكيسالكلا سوردلاو جماربلا ساسأ ىلع نيمّلعملا ىوتسم نيسحتو نيوكت دهعمو ةذتاسألل ايلعلا سرادملا
اهفيفخت متي نأ نود يماقإلا نيوكتلل لماكلا تيقوتلا ةغيصب ةذتاسألا ذيمالتلاو نيملعملا ذيمالتلل ةصصخملا

سفنل نيوكتلا نم نوديفتسملا نوسّردملا عضخي كلذ ىلإ ةفاضإلابو .دعب نع نيوكتلا ةيصوصخ عم اهتمءالمو
ريغ ةئف وحن هجوملا نيوكتلا ةعيبط عم سوردلا مؤالت مدع ّنإ .يماقإلا نيوكتلل ةدعملا تاناحتمالاو ضورفلا

 .نيسّردملا باحسنا بابسأ نيب نم دعت ،ةسناجتم

لوانتم يف عضوت مل نيوكتلل نسحلا ريسلل ةيرورضلا لئاسولاو تاودألا نم ديدعلا نأ ركذن نأ بجي امك
.نيوكتلاب نيينعملا نيسّردملا

،6٠٠21 ةنسل ةثلاثلا ةشرولا ريرقتو سلجملا تانايبتسا لوح ةمدقملا ةبوجألا لالغتسا لالخ نم ،نّـيبتي ذإ
يف عورشلل ةيرورضلا ةيتامولعملا ةئيبلاو ةيجوغاديبلاو ةيداملا فورظلا ريضحت لبق أدب نيوكتلا جمانرب ّنأب
: ةيتآلا صئاقنلا لوح تانياعملا روحمتتو .جمانربلا ذيفنت

،رابكلا ميلعتل ةمئالم نكت ملو نيينعملا ىلإ بسانملا تقولا يف ةيجوغاديبلا لئاسولا لسرت مل–

بلغأ يف ةهجوملا لامعألاو ةيقيبطتلا لامعألل ةمعدملا تاعمجتلا لصاوتملا نيوكتلا ةعماج مظنت مل–
ىلإ كاردتسالا تاناحتما ليجأت ىلإ ىدأ ام كلذو ،تايالولا لماك يف لوألا ناحتمالا ميظنت يف حجنت ملو تايالولا

،ربمتبس رهش

ىلإ ،تاعماجلاو ةذتاسألل ايلعلا سرادملا ةذتاسأ لقنتل ةيرورضلا لئاسولا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو مدقت مل
 .تاناحتمالا زكارم دجاوت ناكم

راسم ةلقرع هنأش نم اًرثعت” :ربتعي ةيفيكلا هذهب جمانربلا ريس نأب ةشرولا يف نوكراشملا كلذك راشأ
 .”ربكأ رثعتلا نوكيس ،هاجتالا اذه يف امدق يضملا ةلاح يفو ،حالصإلا

،تاـموـلـعملا اـيـجوـلوـنـكـت لـئاسو( ةـيرصعـلا تاـيــنــقــتــلاو جهاــنملا لاــمــعــتسا ىلع دــعــب نــع نــيوــكــتــلا زــكــترــي
اهب تماق ةيناديم ةسارد تنيب نيح يف .)خلإ ،ةطوغضملا صارقألا ىلع ةلجسملا ةيجوغاديبلا قئاثولا ،نويزفلتلا

مل ذإ ،ةفيعض دج تناك تامولعملا ايجولونكت لئاسو نم نينكمتملا نيسّردملا ةبسن نأ ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
نأب ريشت ةساردلا سفنو .بوساح زاهج نوكلمي نيسّردملا نم طقف %61 ّنأ امك ،نيديفتسملا نم %٤2 زواجتت
 .6٠٠2-5٠٠2 يتنس لالخ ادج ادودحم ناك تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوخدلا

ضورفملا نم ناك يتلا ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل دعب نع ميلعتلل ةينورتكلإلا ةدعاقلا ّنإف ،كلذ نع الضفو
مايقلاو طخلا ىلع سوردلا ةعباتمب حمستو نيينعملل طخلا ىلع سورد دادعإ نم ةعماجلا هذه ةذتاسأ نكمت ّنأ
ةكبشلا عقوم ىلإ جولولا ّنإ .دعب نع نيوكت ميدقتل دعب ةزهاج نكت مل مييقتلا ضورفو ةيكراشتلا لامعألاب
.سوردلا ليمحت نيوكتلاب نيينعملل حمسي نكي ملو ابعص ناك لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل ةيتوبكنعلا

ركسعمو فيطسو برغ رئازجلاو ةريوبلاو ةنتاب تايالول( ةيبرتلا تايريدم عمج يذلا6٠٠2 ةنسل ةثلاثلا ةشرولا نع رداصلا ريرقتلا1
)جيريرعوب جربو ىلفدلا نيعو ةليمو
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جمانربلا ةعباتمو قيسنتلاب ةصاخلا تايلآلا فعض

)يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو( ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا بيصنت متي مل
.اهماهمو اهئاضعأ ديدحت متيمل هّنأ  امك ،نيوكتلا جمانرب ذيفنت ةعباتمو ينطولا قيسنتلا نامضب ةفلكملا

فالغلاو مهب لفكتلا بجي ناك نيذلا نيسّردملا ددعو ينطولا هعباط ثيح نم نيوكتلا جمانرب ةيمهأ نإ
ىلع رهسي مئاد لكيه بيصنت يعدتست ،هذيفنتل تاونس )01(رشعـب ةردقملا ةدملاو كلذل صصخملا يلاملا
 .ذيفنتلا زيح جمانربلا عضوو ةعباتملاو قيسنتلا

يلاعلا ميلعتلا ةرازوو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نيب ةمربملا ىلوألا ةيقافتالا نم٩ ةداملا ّنإف ،اذه نع الضف,
فلكت نيترازولا نع نيلثمم مضت ةينطو ةيلخ ثادحإب يضقت ،5002 ةنس ربمتبس52 خيراتب يملعلا ثحبلاو
.ادبأ أشنت مل ةيلخلا هذه نأ ريغ ،نيوكتلا ططخم ةعباتمو قيسنتلاب

نيفلكملا نيلخدتملا نيب ماهملاو راودألا يف طلخلاب مستت ةيعضو روهظ ىلإ ىدأ قيسنتلا لكايه بايغ ّنإ
 .جمانربلا ذيفنتب

ريزو ىلإ ةهجوملا6002 ةنس ربوتكأ خيراتب ةينطولا ةيبرتلا ريزو ةلاسر يف ةيعضولا هذه ىلإ ةراشإلا تمت
ةذتاسألل ايلعلا سرادملل ةلكوملا ماهملا يف ضومغ دجوي هّنأب اهيف ركذي يتلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.نيوكتلا اذه راطإ يف لصاوتملا نيوكتلا ةعماجو

ريطأتلا فيعض يلام رييست .2.2.2

تادامتعالل فافش رييست نامضل ةيلاملا تاءارجإلا جمانربلا ذيفنت لجأ نم عوضوملا ماظنلا ددحي مل
ةيعضولا هذه تدأو .نيلخدتملا ددعتو صصخملا يلاملا فالغلا ةيمهأ نم مغرلاب اذهو ،جمانربلا اذهل ةصصخملا
ةباقرلا ةسرامم يف تابوعص عم ةدصرألا يف مكارتو ،دعب نع نيوكتلا ريغ ىرخأ فادهأل تادامتعالا لامعتسا ىلإ
.دعب نع نيوكتلل ةهجوملا تادامتعالا ىلع

 تادامتعالا رييستل يلاملا راطإلا فعضو نيلخدتملا ددعت

رييست يف تمهاس يتلا تاسسؤملا نيب اهعيزوت مت ،جد رايلم8٩٩,61 غلبمب ةصصخملا تادامتعالا نإ
ةدئافل جد نويلم125,8٩4و ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملل ةبسنلاب جد نويلم053 دودح يف جمانربلا
جد رايلم845,٩و ةزكرمملا ةيسردملا تاسسؤملل جد رايلم106,6،دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلا
 .لصاوتملا نيوكتلا ةعماج حلاصل

نيابتم يلام رييست نع سلجملا ةباقر تفشك ،جمانربلا اذه زاجنإ يف ةلخدتملا تاسسؤملا ددعت ىلع ةدايز
،يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم يف لثمتملا يساسألا نوناقلا سفنل ةعضاخ تاسسؤم نأ ذإ .تادامتعالا هذهل
.فلتخم يلام ميظنت اهنم ةدحاو لكل ناك

ةينازيملا ةنّودملنيلكشملا نيعرفلا نع ةدايزو ،ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملل ةبسنلابف
تاقفنب لفكتلا لجأ نم دهعملا ةينازيم يف ثلاث عرف ثادحإ مت ،حلاصملا لئاسوو نيمدختسملا تاقفنب نيقلعتملا
ىلإ ىدأ امم ،ديحو رطش يف5002 يف دهعملل هليوحت مت جد نويلم053 ــب ردقملا يلاملا فالغلا ّنإ .دعب نع نيوكتلا

.7102 ةنس ليربأ رهش ةياغ ىلإ دهعملا ىدل ةدمجم تيقب ةربتعم ةيلام ةدصرأ مكارت

يف ثلاث عرف ثادحإ مت ثيح ،دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلا ىلع قبطنت ةظحالملا سفن
،ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملل افالخو هّنأ ريغ ،دعب نع نيوكتلا تادامتعا ناضتحال هجوم ةينازيملا

  .ةيونس رطشأ يف تادامتعالا ليوحت مت

ةمدخلا ءانثأ دعب نع نيوكتلل ةصصخملا تادامتعالا جاردإ مت ،ةزكرمملا ةيسردملا تاسسؤملا صخي اميف
ةيبرتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ةينازيمل06-34 بابلا نم2 ةداملا يف ،0102 ىلإ5002 نم ةرتفلل ةبسنلاب
.ةينطولا
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عاونأ لك تاقفنب الامجإ لفكتلل ةهجوم ةزكرمملا ةيسردملا تاسسؤملل ةلوحملا بابلا اذه تادامتعا ّنإ
صاخلا ىوتسملا نيسحتو تامولعملا ديدجت ،ةيسارد تاقلح ،ةيسارد مايأ ،دعب نع نيوكتلا( ةعمتجم تانيوكتلا

 .)ةينطولا ةيبرتلا ةرازول نيعباتلا نيمدختسملا تائف لكب

.ةمدخلا ءانثأو دعب نع نيوكتلاب لّفكتلل هّجوم باب ثادحإو06-34 بابلا ةلكيه ةداعإ تمت1102 ةنس يف

اضيأ تناك ةصصخملا تادامتعالل يلاملا رييستلل ةدمتعملا ةيلآلا ّنإف ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل ةبسنلاب
نود بصت دعب نع نيوكتلا تادامتعا تناك ،جمانربلا قالطنا دنعو .ىرخألا تاسسؤملل ةررقملا كلت نع ةفلتخم
نود ثلاث عرف ثادحإ مت ،8002 ةنس نم ءادتباو .ةعماجلا حلاصمل رييستلا تاقفنل ةهجوملا كلت نيبو اهنيب زييمت
ناويدلاو ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملل افالخ ،نيوكتلا ةدصرأ ليجست لجأ نم باب صيصخت
نع ةلصفنم ةفصب نيوكتلا تادامتعاب ةقلعتملا ةدصرألا نالجسي اناك نيذللا ،دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا
   .رييستلا تادامتعا ةدصرأ

 ةمدخلا ءانثأو دعب نع نيوكتلا نع ةجراخ فادهأ قيقحتل ةيلام تادامتعا لامعتسا–

يساسألا ميلعتلا يملعمو يساسألا ميلعتلا ةذاتسأ نيوكتل ساسألا يف ةصصخم تادامتعا لامعتسا مت
.لصاوتملا نيوكتلا ةعماجو ةزكرمملا ةيسردملا تاسسؤملا لبق نم ىرخأ ضارغأل

5002 نيب ةزكرمملا ةيسردملا تاسسؤملل ةصصخملا تادامتعالا تلمعتسا ،اقباس هيلإ ةراشإلا تمت امكو
ةيبرتلا ةرازول نيعباتلا نيمدختسملل نيوكتلا تاقفن لكب06-34 بابلا نم2 ةداملا يف ةماع ةفصب لفكتلل ،0102و
.مهكالسأ فلتخمب ةينطولا

ةهجوملاو ةصصخملا تادامتعالا ريدقت لوح ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ىوتسم ىلع تامولعملا بايغ يف
ةيعرفلا ةيريدملا اهكسمت يتلا تاريدقتلا ىلع ،اهديدحت لجأ نم ،سلجملا دمتعا ،ةينعملا ةرتفلل دعب نع نيوكتلل
.06-34 بابلا نم2 ةداملل ةصصخملا تادامتعالا نم %08 يأ ،7002 ةنسل ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةينازيملل

تاعفدلا ددع ىلع ءانب اهديدحت مت7002 ةنس يف ةيبرتلا ةرازو لبق نم دعب نع نيوكتلا تادامتعا ريدقتّنإ
ىلع هباستحا مت يذلا ةحونمملا دعب نع نيوكتلا تادامتعا غلبم نإ .جد000.04 نيوكت ةمانزرل اقبط ةررقملا
 .0102 ىلإ5002 نم ةرتفلل جد رايلم588,5 ـب ردق ،06-34 بابلا نم2 ةداملا تادامتعا ساسا

ىلإ لصو5102 ىلإ1102 نم ةدتمملا ةرتفلل ةبسنلاب دعب نع نيوكتلل هصيصخت مت يذلا تادامتعالا غلبم ّنإ
    .جد رايلم106,6 ةرتفلا لماكل صصخملا يلامجإلا غلبملا براقيو ،جد نويلم617

نم %15 لداعي ام يأ ،جد رايلم743,3 دعب نع نيوكتلا ريغ ىرخأ ضارغأل ةصصخملا تادامتعالا تغلبو
 .1حونمملا فالغلا

تاقفنب لفكتلا لجأ نم دعب نع نيوكتلا تادامتعا نم ءزج لامعتساب اضيأ لصاوتملا نيوكتلا ةعماج تماق
رييستلا ةناعإ عم ةلمعتسملاو ةصصخملا تادامتعالل ددحملا ريغ غلبملا نع ةدايزف ،لعفلابو .اهحلاصم رييست
يف رييستلا تاقفن ةيطغتل دعب نع نيوكتلا ةدصرأ نم جد رايلم425,2 غلبم لمعتسا ،8002و5002 نيب ةعماجلل
.حونمملا يلاملا فالغلا نم %62 لداعي ام وهو ،4102و3102

تاونس ةدع ذنم ةدمجم ةيلام ةدصرأ–

نع ّيلختلا ،ةذتاسألا ددرت( اقباس ةروكذملا ةفلتخملا لماوعلا اهيلإ اًفاضم ةصصخملا تادامتعالا ةيمها نإ
ىوتسم ىلع ةلجسملا ةيقبتملا ةيلاملا ةدصرألا مكارت ىلإ ىدأ ،)....3102 ةنس يف لهؤملا نيوكتلا فقو ،نيوكتلا
ةينازيملا رييست تزيم يتلا ةيفافشلا بايغ ىلإ اهبابسأ عجرت يتلا ةيعضولا هذه .ةرّيسملا تاسسؤملا
 .ةيلاملا ةرازوو ةياصولا فرط نم ةباقرلا ةسرامم لهست ال ،دعب نع نيوكتلل2ةصصخملا ةربتعملا

ةيئالولا ةيبرتلا تايريدم ةبوجأ لالغتسا نع ةجتانلا تانايبلا ىلع ءانب دعب نع نيوكتلل ةددسملا تاقفنلا صاقنإب بوسحم غلبم1
.2102 ىلإ5002 نم ةرتفلل ةيبرتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا تانايب و0102 ىلغ5002 نم ةرتفلل
.تارازو ةدعل رييستلا تاينازيم قفاوي يذلا جد رايلم8٩٩,61 غلبم2
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صصخملا يلاملا فالغلا نم %66 يأ ،جد رايلم661,11 هتميق ام5102 ةياهن يف لجسملا يقابلا غلبو
: يتأي امك ناكف تاسسؤملا بسح هعيزوت امأ ،جمانربلل

جد : ةدحولا

يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملل دحاو رطش يف5002 يف ةلوحملاو ةصصخملا تادامتعالا تلمعتسا
ناحتمالا قاروأ عبطب ةقلعتم تاقفنب لفكتلل هجو ،%٩5يأ ،جد824.247.45 غلبم اهنم ،%72 دودح يف ةيبرتلا

.ةصاخ ةفرظأو

يف ةددسملا تاقفنلا لثمتتو .%58 ـب ردقت كالهتسا ةبسن دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلا لجسو
رــيــجأتو ،ةــطوــغضم صارــقأ ىلع ةرضحملا سوردــلا لــيــمحتو ،بتــكـــلا ةـــعاـــبـــط تاـــقـــفـــنو ،مزاوـــلـــلاو تاودألا ءارش

تايريدم ىوتسم ىلع يساسألا ميلعتلا يملعمو يساسألا ميلعتلا ةذتاسأ ىلإ مئاعدلاو قئاثولا لقنل تانحاشلا
.تايالولل ةيبرتلا

غلبمب5102 ةنس ةياهن يف ديصرو% ٩2 هتبسن كالهتسا لّدعم لصاوتــــــملا نيوــــــــكـــــــتلا ةـــــعـــــماــــــج تــــــلّجـــــسو
.جد رايلم3٩7,6

دنع نيجرختملا ددع فعضبو جمانربلل هيف غلابم يلام ريدقتب اضيأ ةيقبتملا ةيلاملا ةدصرألا مكارت رسفيو
 .جمانربلا يف ررقم ذاتسأ000.87 نيب نم017.72ىلإ لصو يذلاو5102 ةنس ةياهن

ةطسوتم ةفلكت يأ ،جد رايلم457,2 براقي ام ،يساسألا ميلعتلل ذاتسأ017.72 نيوكت ةفلكت تغلب دقل ،العف
تددح يتلا ةيريدقتلا ةفلكتلا فصن نم لقأ لداعي ام وهو ،يساسألا ميلعتلل ذاتسأ لكل جد35,714.٩٩ ىلإ لـــصـــت
.ذاتسأ لك نع جد000.042 ـب

نم ريثكب ربكأ ناك يذلا ليجستلل ررقملا ةذتاسألا ددع ساسأ ىلع تادامتعالا حنم مت هّنأ ىلإ كلذك ريشن
 .نيوكتلا راسم اوهنأ نيذلاو العف لجسملا ددعلا

 تايصوتلا

،ةجمربملا نيوكتلا تاطاشنل ةلماش ةيؤرب حمست تارشؤمب نيوكتلا جمارب قافرإ–

جمانرب ذيفنت راسم لالخ لصاحلا مدقتلا سايقو فادهألا غولب ىدم مييقت لجأ نم ةعباتملل تاءارجإ عضو–
.نيوكتلا

ةدصرألاتاقفنلاتادامتعالاتاسسؤملا
ةبسن

% كالهتسالا

نيوكتل ينطولا دهعملا
ةيبرتلا يمدختسم

ميلعتللينطولا ناويدلا
دعب نع نيوكتلاو

ةزكرمملا تاسسؤملا

لصاوتملا نيوكتلا ةعماج

ماعلا عومجملا

350.000.000

498.521.000

6.601.624.000

9.548.020.000

16.998.000.000

93.159.954,53

425.512.572,03

2.549.891.396.40

2.754.859.869,44

5.831.944.792,40

256.840.045,47

64.487.427,97

4.051.732.603,60

6.793.160.130,56

11.166.280.207,60

27

85

39

29

34
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ةينطولا ةيبرتلا ريزو ةباجإ

هفادهأ نيب نم مضي يذلا ينيوكتلا ططخملا ذيفنت ةعباتمل ةيلخ بيصنت بايغ ىلإ ريرقتلا راشأ دقل .1
ةرازول ةماعلا ةنامألا فرط نم ةلسرملا2452 مقر ةلسارملا نأ َدْيب ،ةذتاسألاو نيملعملل دعب نع نيوكتلا ةيلمع
مـقر روشنملل عوــجرلاب ةيبرتلا تاـيريدم اـهيف ملعت5002 ةنس ربوتكأ٩1 يف ةخرؤملاو ةينطولا ةيبرتلا

ةلثمتملا ىلوألا ةلحرملا( دعب نع نيوكتلا ةيلخ بيصنتب قلعتملاو ،5002 ةنس تشغ02 يف خّرؤـملا5.0.0/5002/2٩
.)3102-5002 يليهأتلا نيوكتلا يف

،ةينيوكتلا ةيلمعلا نم ةذتاسألاو نيملعملا ضعب باحسنا ىلإ تدأ قئاوعلا ضعب كانه نأ ريرقتلا يف ءاج .2
نيوكتلا ةعماج عم قيسنتلاب ،دعب نع نيوكتلل ةبسنلاب رومألا تحبصأو ،ةيعضولا هذه رابتعالا نيعب ذخأ مت دقف
يف ناحتما زايتجا عم ،ةدحاو ةنس ىلإ3102 ةنس ذنم نيوكتلا ةدم تصلق ثيح ،ىضم امم ةنورم رثكأ ،لصاوتملا
قيرط نع ةنسلا رخآ يف لاقتنالاو ميوقتلا ةيلمع يف رظنلا ةداعإو ،نيحجانلا ريغل ةيكاردتسا ةرودو ةنسلا رخآ
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا ىدل اهب فرتعم ةيعماج ةداهش لينل نيوكتلاب نوينعملا هزاتجي ناحتما

 .طسوتملا ميلعتلا ذاتسأو ةيئادتبالا ةسردملا ذاتسأ ةبترل ةيقرتلا يف مهدعاست

ردقي نيوكتلل نيلوازملا ريغ نم يقبتملا يلامجإلا ددعلا حبصأو نيوكتلا اذه نم نيديفتسملا ددع صلقت دقو
 .ذاتسأو ملعم0531 : ـب

موسرملل ممتملاو لدعملا ،2102 ةنس ويام٩2 يف خّرؤملا042–21 مقر يذيفنتلا موسرملا رودصب .3
نيوكت يقلت مزلتست ةذتاسألاو نيملعملا ةيقرت تحبصأ ،8002 ةنس ربوتكأ11 يف خّرؤملا513-80 مقر يذيفنتلا

هتدام يف صني ،3102 ةنس ربمفون71 يف خرؤم كرتشم يرازو رارقب كلذو ،ةدحاو ةنس ةدمب ددحم صصختم
ميلعتلا ذاتسأو ةيئادتبالا ةسردملا ذاتسأ ةبتر ىلإ ةيقرتلل صصختملا نيوكتلا ميظنت تايفيك ديدحت ىلع ىلوألا
.هجمارب ىوتحمو هتدمو طسوتملا

قافتالا متو ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج عم راطإ ةيقافتا عيقوت مت ،كرتشملا يرازولا رارقلا اذهل عوجرلابو
.دعب نع نيوكتلل ةرطسملا فادهألاو ريبادتلاو تاءارجإلا لك ىلع

دعب نع نيوكتلاو ميلعتللينطولا ناويدلا ريدم ةباجإ

:ةيتآلا تاباجإلا مكل مدقأ نأ ينفرشي

ةينطولا ةيبرتلل طسوتملاو يئادتبالا نيروطلا يملعم نيوكت جمانربب ةقلعتملا ةيميظنتلا ماكحألل اقبط .1
زاجنإب ناويدلا فيلكت مت ،5002 ةنس ويلوي13 يف خرؤملاع.ا/و.ت.و/0242 مقر روشنملا يف اهيلإ راشملا
:ةيلاتلا تايلمعلا

،يجهنملا دعبلا ثيح نم نيملعملا ةدئاف يف ةزجنملا سوردلا ىلع ةقداصملا–

،نيملعملا نيوكت جماربو ايشامت طئاسولا ةددعتملا سوردلا دادعإ يف ةمهاسملا–

.طسوتملا ميلعتلا ةذتاسأو ةيئادتبالا سرادملا يملعمل ةبوتكملا ةينيوكتلا تادنسلا عيزوتو عبط–

:هاندأ لودجلا يف اهصيخلت نكمي ناويدلل ةلكوملا تايلمعلا ،رثكأ ةحضاو ةقيرطبو كلذ ىلإ ةفاضإلاب
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ناونع تحت ناويدلا ةينازيم يف ثلاث لصف ثادحإ قيرط نع تمت جمانربلاب ةقلعتملا ةيلاملا تادامتعالا .2
.ةيلاملا ةرازوو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةقفاوم دعب ”نينوكملا نيوكت”

دقف جد7٩,724.784.46 ـب ةردقملاو جمانربلا اذهب ةطبترملا ةيقبتملا نيوكتلا تادامتعا ضئاف صخي اميف.3
ةيبرتلا ةرازوب ةيداملاو ةيلاملا دراوملا رييست ةيريدم ةراشتسا دعب ةيمومعلا ةنيزخلا حلاصمل اهبص مت

.ةينطولا

فلم صخي اميف ةبساحملا سلجم ةنجل ناويدلاب انيقلت نأو قبس هّنأ ىلإ سيئرلايديس مكهابتنا تفلأ
ةيلاملا دراوملا ةيريدم( ةياصولا قيرط نع ةنجللا تالاغشنا لك ىلع درلاب انمق دقلو نينوكملا نيوكت جمانرب
.)ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةيداملاو

مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملا ةريدم ةباجإ
قفو جمانربلا اذه نم قش ذيفنتب مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملا فلك

.0242/5002 مقر يرازولا روشنملا

06-34 بابلا نم7 ةداملا يف هجاردإ مت جد نويلم053 ـب ردقي يلام فالغ نم5002 ةنس يف دهعملا دافتسا ثيح
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةينازيم نم

تاقحتسم يف ةريبك ةبسنب اًروصحم ناك هل يداملاو يلاملا رييستلا نأ نيبت جمانربلا اذه ذيفنت يف
تاـقـفـنـلـل ةـبسن تصصخ اـمـك ،جمارـبـلا دادـعإو ةـيـنـيوــكــتــلا تادــنسلاو تاــناــحــتــمالا زــكارــمو ةذــتاسألا نــيرــطؤملا

.ةفرشملا ةئيهلا اهمظنت يتلا تاناحتمالا تامزلتسمو ةباجإلا قاروأ ءانتقاو عبطلا يف اصوصخ تروحمت

ىلإ6002 ةنس نم جد35,45٩.٩51.3٩ هردق غلبم فرص مت ،جد نويلم053 ـب ةردقملاو ةحوتفملا تادامتعالا نم
.3102 ةياغ

يف ةيمومعلا ةنيزخلا باسح يف ةينازيملا يف ضئافك هبص مت جد74,540.048.652 ـب ردقملاو ديصرلا يقاب امأ
.70/50/7102 خيراتب ،)15 هنم ةداملا(5102 ةيلاملا نوناق قيبطت راطإ

ةزجنملا مزرلا عومجمةنسلا يملعمل مزرلا ددع
ةيساسألا سرادملا

يملعمل مزرلا ددع
ةيئادتبالا سرادملا

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

50000     

63500     

71000    

71000    

71900    

430      

00       

360      

00052 :ىلوألا ةنسلا

00011 :ةيناثلا ةنسلا

00

00

00

00
00
00

00052 : لوألا ىوتسملا
00052 : لوألا ىوتسملا
00522 : يناثلا ىوتسملا
0005 : ثلاثلا ىوتسملا
00562 : لوألا ىوتسملا
00532 : يناثلا ىوتسملا
00012 : ثلاثلا ىوتسملا
00052 : لوألا ىوتسملا
00062 : يناثلا ىوتسملا
00002 : ثلاثلا ىوتسملا
00132 : لوألا ىوتسملا
00852 : يناثلا ىوتسملا
00032 : ثلاثلا ىوتسملا
034 : ثلاثلا ىوتسملا

00
0005 : ثلاثلا ىوتسملا
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فرط نمةزجنملا تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا .٤
يلاعلا ميلعتلا عاطقل ةعباتلاةيمومعلا تاسسؤملا

ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز يملعلا ثحبلاو

ةيوناثلا تاطاشنلا ةسرامم ىلع88٩1 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملا02–78 مقر نوناقلا ماكحأ تصن دقل
ةبسنلاب هجوتلا اذه ميعدت متو ،ةيسيئرلا اهتمهم نع ةدايز يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا لبق نم

لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملا50-٩٩ مقر نوناقلا ةطساوب يلاعلا ميلعتلا عاطق تاسسؤمل
.ممتملاو

عاطقل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم تاطاشنلا هذه زاجنإ طورشل ةبساحملا سلجم مييقت ّنإ
4102 نم ةدتمملا ةرتفلا لمشو ،ينوناقلا اهعباط فالتخاب ةسسؤم )81( ةرشع ينامث فدهتسا ،يلاعلا ميلعتلا
.6102 ىلإ

راطإلا لغتست مل يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نأب ةبساحملا سلجم ماق يتلا تاقيقدتلا لالخ نم ظحولو
تاطاشنلا ميدقتب ةفلكملا لكايهلل لمعلا فورظو لئاسو نيسحت دصق ةلودلا هترفو يذلا يميظنتلاو ينوناقلا
  .اهزاجنإ يف ةكراشملاب ةفلكملا كلتو ةيوناثلا

ىلإ ىدأ امم ،اهيلع قبطملا يميظنتلا راطإلا نع فارحناب تاطاشنلا هذه ةسرامم تزيمت ،لعفلابو
نم ةزجنملا تاجوتنملا ةجلاعم ةقيرط يف ضومغو ،تاطاشنلا هذه نم ةيتأتملا ليخادملا عيزوت يف تازواجت
.تاربخلاو تامدخلا زاجنإب ةطبترملا ءابعألا ضعبب لفكتلا يف كلذكو ،عيبلل ةهجوملاو تاسسؤملا فرط

وأ ثحبلا وأ ةيجوغاديبلا ةدحولل ةدئاعلا ةصحلا ةميق نم ليلقتلا اهنع بترت يتلا ةيعضولا هذه ّنإ
يف ظحالملا ضومغلا ىلإ اساسأ عجرت نيرخآلا نيديفتسملل ةصصخملا صصحلا ةدايز يلاتلابو ،اهئاغلا
ةياصولا حلاصم فرط نم ةعباتملا بايغو ،اهسناجت مدعو ةيوناثلا تاطاشنلل ةمظنملا ةيميظنتلا صوصنلا

 .تاطاشنلا هذه ذيفنت فورظ لوح ةباقرلا فعضو

ةيلاملا نوناق نمضتملاو78٩1 ةنس ربمسيد32 يف خّرؤملا02–78 مقر نوناقلا نم٩81 ةداملا ماكحأ بسح
.ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز ةيوناث تاطاشنب مايقلا يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا نكمي ،88٩1 ةنسل

هؤاغلإ مت يذلا2٩٩11 ةنس يف يقيبطت صن ةطساوب تاطاشنلا هذهب مايقلا طورش ديدحت مت ،راطإلا اذه يفو
.8٩٩1 ةنس ربمسيد7 يف خرؤملا214-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملاب هلادبتساو

ةنس ليرفأ4 يف خّرؤملا50-٩٩ مقر نوناقلا ةطساوب هجوتلا اذه ميعدت مت ،يلاعلا ميلعتلا عاطق صخي اميف
 : لباقمب ةيتآلا تاطاشنلاب مايقلا تاسسؤملا هذهل نكمي هنأب هنم73و63 نيتداملا ماكحأ لالخ نم صني يذلا٩٩٩12

تاجوتنمب ةرجاتملاو عارتخالا تاءارب لالغتساو تاقافتاو دوقع قيرط نع لباقمب تاربخو تامدخ ةيدأت–
،اهتاطاشن

نـــم اـــهـــيــــلــــع لصحــــتملا لــــيــــخادملا دودــــح يف مــــهسأ ىلع لوصحلاو ةــــيــــعرــــف تاسسؤمو تاسسؤم ءاشنإ–
.اهتاطاشن

ةزجنملا تامدخلاو لاغشألا نع ةجتانلا ليخادملا عيزوت تايفيك ددحي يذلا2٩٩1 ةنس رياني4 يف خرؤملا50-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا -1
.ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم

 .ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلا لوح يهيجوتلا نوناقلاب قلعتملا -2
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يقاوبلا مأو نارهوو3 رئازجلاو2 رئازجلاو1 رئازجلاو وزو يزيت : تاعماجلا1
لصاوتملا نيوكتلا ةعماج :يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا

ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم ،ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا زكرم : ثحبلازكارم
ةسردملا ،ةايحلاو ةداملا مولعل ةيريضحتلا ةسردملا ،ةديلبلاب يرلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ،ةبقلا – ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا : سرادملا

نونكع نبب ةيسايسلا مولعلل ايلعلا ةينطولا
)ةيعماجلا تاماقإلا ،ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم( ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلا

هجو ىلع ،يلاعلا ميلعتلا عاطق تاسسؤم فرط نم تاطاشنلا هذهب مايقلا لالخ نم ةدوشنملا فادهألا لثمتتو
لالغتسالاو ،ةبلطلل ينهملا جامدإلا ليهستو ،ةلمعتسملا تاعاطقلا ىلع حاتفنالا نم ةعماجلا نيكمت يف صوصخلا
،ةـيـجوـغادـيـبـلاو ةـيـمـلـعـلا تاـطاشنـلا ةـيـمـنـت تاسسؤملا هذـهـل ةـعـباـتـلا ثحـبـلاو ةـيـجوـغادـيـبـلا تازـيـهـجـتـلـل لـثـمألا

 .ةيفاضإ ةيلام دراوم قلخو يجولونكتلا عادبإلا عيجشت

تاهيجوت يف رركت امئاد ينوناقلا اهعباط ةاعارم عم ،ةديدج دراوم قلخل ةيمومعلا تاسسؤملا زيفحت ّنإ
عورشملا ريضحتب ةقلعتملا ةيهيجوتلا تاركذملا تلوأ ،لعفلابو .تاينازيملا دادعإ ةبسانمب ةيمومعلا تاطلسلا
ةيهيجوتلا ةركذملا يف ةيلاملا ريزو جردأ ،3102 ةنس يفو .تاطاشنلا هذهل ةصاخ ةيمهأ ةيلاملا نوناقل يديهمتلا
ةيعون ىلع ةظفاحملا عم تاقفنلا ديشرت لالخ نم دراوملل لثمألا لامعتسالا دصق تاءارجإلا نم ةلمج4102 ةنسل
فرط نم اهيلع رهسلا بجي يتلا تايولوألا نم ربتعت يتلا ةذختملا تاءارجإلا نيب نم ناكو .يمومعلا قفرملا
ىلع ةظفاحملا ةاعارم عم دراوم قلخ ىلع يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا زيفحت” فرصلاب نيرمآلا
.”ةسسؤملل ينوناقلا هجوتلا

تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلاب مايقلا طورش مييقت ىلإ ةبساحملا سلجم فدهي ،ةباقرلا هذه لالخ نم
.اهيلع يراسلا ميظنتلل رظنلاب يلاعلا ميلعتلا عاطقل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم ةمدقملا ةيوناثلا

)81( ةرشع ينامث ىوتسم ىلع ناكملا نيع يف تمتو ،6102 ىلإ4102 نم ةدتمملا ةرتفلا ةباقرلا تصخو
اهرايتخا مت1)يرادإ عباط تاذ ةيمومع تاسسؤمو ثحب زكارم ،تاعماج( ينوناقلا اهعباط فالتخاب ةسسؤم
نم %08 نم رثكأ لداعي ام يأ ،5102 ةنس يف ةزجنملا ةيوناثلا تاطاشنلل ةيلاملا غلابملا مجح ساسأ ىلع
ىلإ تانايبتسا لاسرإب ةزجنملا تايرحتلا ميعدت مت .ةيوناث تاطاشن زاجنإب تماق يتلا تاسسؤملا عومجم
،ةلسرملا تانايبتسالا ىلع ةسسؤم6٩ تدر دقو .ةلودلا تاناعإ نم ةديفتسم ةسسؤم611 نيب نم ةسسؤم411
ةيرادإلا تاباسحلا نم تانايبلا ضعب جارختسا مت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةينعملا تائيهلا نم %48 لداعي ام يأ
.6102 ىلإ4102 تاونسلاب ةقلعتملاو ةيصولا ةرازولل

اولغتسي مل يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يريسم نأب ةبساحملا سلجم اهب ماق يتلا تايرحتلا لالخ نم ظحولو
ميدقتب ةفلكملا لكايهلل لمعلا فورظو لئاسو نيسحت دصق ةلودلا هترفو يذلا يميظنتلاو ينوناقلا راطإلا
ةينازيم يف ةمهاسملا اهناكمإب ةيفاضإ دراوم قلخ اذكو اهزاجنإ يف ةكراشملاب ةفلكملا كلتو ةيوناثلا تاطاشنلا
  .ةسسؤملا

ىلإ ىدأ امم ،اهيلع قبطملا يميظنتلا راطإلا نع فارحناب تاطاشنلا هذهب مايقلا زيمت ،كلذ ىلع ةدايزو
  .اهعيزوتو تاطاشنلا هذه نم ةيتأتملا ليخادملاب لفكتلا يف تازواجت

ةيسيئرلا ماهملا نع ةدايز ةزجنملا ةيوناثلا تاطاشنلاب صاخلا ينوناقلا راطإلا .١

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا عاطقل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم ةزجنملا لاغشألاو تامدخلا زيمتت
عتمتت يتلا عاطقلا تاسسؤم فلتخم فرط نم تامدخلا هذه مدقتو .اهتعيبط ثيح نم ريبك عونتب يملعلا

 .ةفلتخم ةيساسأ نيناوقب
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 ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز ةيوناثلا تامدخلاو تاطاشنلاب مايقلل ةلهؤملا تاسسؤملا .١.١

تاسسؤملا نم عاونأ )4( ةعبرأ ىلع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا عاطق لمتشي ،ةينوناقلا ةعيبطلل اعبت
يملعلا مالعإلاو ةفاقثلا رشن اذكو ثحبلا جئاتن نيمثتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ماهمب ةفلكملا

.ينقتلاو

ىلع ،ةيساسألا اهنيناوق ةعيبط بسح ،811 اهددع غلابلاو ،عاطقلل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملا عزوتت
:يتآلا وحنلا

،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا–

،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا–

،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا–

 .تاطاشنلا هذهب مايقلاب ةينعم ريغ يهو ،يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا–

:ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز ةيوناثلا تامدخلاو تاطاشنلاب مايقلل ةلوخملا تاسسؤملا يتأي اميف ضرعتو

ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا•

ددحي يذلا1102 ةنس ربمفون42 يف خرؤملا7٩3-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل تاسسؤملا هذه عضخت
 .ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةسسؤملا ريسو ميظنتل ةصاخلا دعاوقلاو ماهملا

.ايلعلا سرادملاو ةيعماجلا زكارملاو تاعماجلا يف تاسسؤملا هذه لثمتت

اـيـلـع ةـيـنـطو ةسردـم٩3و ةـيـعـماـج زـكارــم01و ةـعـماـج84 اــهــنـــم ،ةسسؤم7٩ اــهددــع غـــلـــب ،5102 ةـــــــنس يف
.5102/6102 ةيعماجلا ةنسلا لالخ بلاط نويلم3,1 نم رثكأ نيوكتل ،ةيريضحتو

يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا•

ددحي يذلا1102 ةنس ربمفون42 يف خرؤملا6٩3-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل تاسسؤملا هذه عضخت
.يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةسسؤملل يساسألا نوناقلا

ةيمنتلاو ثحبلا جمارب ذيفنت يف ةيساسألا اهتمهم نمكت ،ثحب زكرم21 يف تاسسؤملا هذه لثمتتو
 .اهل ةئشنملا صوصنلا يف ةددحملا نيدايملا يف ةيجولونكتلا

 يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا•

ةجتانلا ليخادملا عيزوت تايفيك ددحي يذلا214-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل تاسسؤملا هذه عضخت
هذــه لــثــمــتــتو ،ةــيسيــئرــلا اــهــماــهــم نــع ةداــيز ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا فرــط نــم ةزــجــنملا لاـــغشألاو تاـــمدخلا نـــع
:يتأي اميف )7( ةعبس اهددع غلابلا تاسسؤملا

،ثحبلل ةيتاعوضوم تالاكو )5( سمخ *

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج *

.ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلا *
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 ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم ةزجنملا تاطاشنلا ةعيبط .2.١

تامدخلاو تاطاشنلا نأب ،ةماع ةفصب اقباس روكذملا214-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا تحضو
ةدع ًالاكشأ يستكت نأ اهنكمي ،ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم ةزجنملا لاغشألاو
.زاجنإلاو ةيمنتلاو ثحبلاو تاساردلا لثم

ةدايز ،اهب موقت يتلا تاطاشنلا ّنإف ،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا صخي اميف
نوكت نأ نكميو .هالعأ روكذملا7٩3-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اهرييست يف عضخت ،ةيسيئرلا اهماهم نع
نيوكت تارود ميظنتو ةيملع قئاثو دادعإو ةيجوغاديب ةدعاسم ،ثوحبو تاسارد لكش يف تاطاشنلا هذه
ريزول رارق قيرط نع ،ديدحت مت ،هالعأ روكذملا يذيفنتلا موسرملا يف درو امل اقيبطتو .ىرخأ لاكشأو ةرمتسم
 .اًفلتخم اًطاشن )21( رشع انثا اهددعو تاربخلا وأ/و لاغشألاو تامدخلا ةمئاق ،3102 ةنس يف خّرؤم1يلاعلا ميلعتلا

يف تاـطاشنـلا هذـه ىلع صنـلا مـتـف ،يجوـلوـنـكــتــلاو يمــلــعــلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمــعــلا تاسسؤمــلــل ةــبسنــلاــب
ددع51022 ةنس ربمسيد82 يف خّرؤملا يرازولا رارقلا ددحو .اقباس روكذملا6٩3-11 مقر يذيفنتلا موسرملا
قلعتت تاطاشن )8( ةينامثب ،ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز تاسسؤملا هذه فرط نم زجنت نأ نكمي يتلا تامدخلا
تايقتلمو تانيوكت ميظنتو ةيداصتقالا تاسسؤملاو ةيمومعلا تارادإلاو تائيهلا ةردابمب ثحبلا لامعأب اساسأ

 .عيبلل ةدعملاو ةزجنملا تاجوتنملا اذكو ىوتسملا نيسحتو تايدتنمو

ةعماجو ،ةيتاعوضوملا تالاكولا يف لثمتتف يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاب قلعتي اميف امأ
ةعماج اهب موقت يتلا ةيوناثلا تامدخلا ةمئاق ديدحت متو .ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلاو لصاوتملا نيوكتلا
 : يتأي ام نمضتتو ،31023 ةنس يف لصاوتملا نيوكتلا

،نيوكتلا ةسدنه يف ةقفارملاو ميمصتلا–

،ةصصختملا جردتلا دعب اميفو ةلهؤملا ،بلطلا تحت نيوكتلا تارود ريطأتو ميظنت–

،ةينهم تارابتخاو تاقباسمو تاناحتماو تايدتنم ريطأتو ميظنت–

يوبرتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيرصبلا - ةيعمسلا تاجوتنملا اذكو ةيمقر ةيميلعت قئاثو زاجنإو ميمصت–
،يسيسحتلاو

.ءارآلل ربسو تاقيقحت زاجنإو ميمصت–

تاـطاشنــلا يف عوــنــتو ةــيددــعــت دوــجو رــهــظــت ،اــقــباس اــهضرــع مت اــمــك ةــيــمــيــظــنــتــلا صوصنــلا ةــعوــمــجــم ّنإ
سلـجـم اـهـب ماـق يتـلا تاـيرــحــتــلا نأ اــمــك ،ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا اــهزــجــنــت نأ نــكــمــي يتــلا ةــيوــناــثــلا تاــمدخلاو
 .ىرخأل ةسسؤم نم فلتخي ميظنتلا يف ةددحملا ةيوناثلا تاطاشنلاو تامدخلا هذهب مايقلا نأب نيبت4ةبساحملا

تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم ةزجنملا تاربخلا وأ/و تامدخلا ةمئاق ددحي يذلا3102 ةنس ويام31 يف خرؤملا353 مقر رارقلا1
.اهب ةصاخلا دراوملا عيزوت تايفيكو ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم ةزجنملا تاربخلا وأ/و تامدخلا ةمئاق ددحي يذلا5102 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا رارقلا2
.اهب ةصاخلا دراوملا عيزوت تايفيكو ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز يجولونكتلاو يملعلا

نيوكتلا ةعماج فرط نم اهزاجنإ نكمملا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلا ةمئاق ددحي يذلا3102 ربمتبس8 ةنس  يف خرؤملا رارقلا3
 .ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز لصاوتملا

 .اهرايتخا مت يتلا تاسسؤملا ىدل تمت يتلا ةباقرلا جئاتنو تانايبتسالا لوح ةمدقملا ةبوجألا لالغتسا4
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عومجم نم )5,73 يأ( اهنم63 نأ ةينعملا تاسسؤملل ةيلاملا ةيعضولا صحف لالخ نم ىلجتي ،لعفلابو
سرادملاو ،ةيعماجلا زكارملا تمهاس نيح يف ،ةيوناث تاطاشن زجنت مل يلاعلا ميلعتلا عاطقل ةعباتلا تاسسؤملا
تالاكولل ةبسنلاب امأ .ةيوناث تاطاشن زاجنا يف ،يلاوتلا ىلع ،اهنم %14و %06 يتبسنب ةيريضحتلاو ايلعلا
.طاشن يأب مقت ملف ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلاو ةيتاعوضوملا

نوك ةسسؤملل يساسألا نوناقلل ةيوناثلا تامدخلاب اهمايق مدع ةيتاعوضوملا تالاكولا ولوؤسم عجرأ دقو
ةعيبط ددحت يتلا ةيقيبطتلا صوصنلا بايغ اذكو يمومعلا فيظولاب ةكرتشملا كالسألل نوعضخي اهيفظوم
فرط نم تامدخلا تابلط بايغ ببسب ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ،اهب مايقلا نكمي يتلا ةيوناثلا تاطاشنلا
.ةينعملا تائيهلا

،لباقمب تامدخ ميدقتل ةلوخم يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ةيتاعوضوملا ةلاكولا نأ ىلإ ةراشإلا بجيو
.افنآ روكذملا214-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ بجومب ،ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز

قحي نيذلا رثكأف ذاتسأ ةبترب ةذتاسأ نم ،يساسألا اهنوناقل اقبط ،ةلاكولا ورطؤم نوكتي ،كلذ ىلع ةدايزو
يوتحت ةلاكولا ةينازيم ةنّودم نأو اميسال ،ةيفاضإ دراوم قلخ لجأ نم ةلاكولا تاردق نيمثتل ةردابم ذاختا مهل
نم ةجتان تاداريإ”50-11 بابلا يف لثمتملاو ،تاطاشنلا نم عونلا اذه نم ةيتأتم تاداريإ ديقل صصخم باب ىلع
.”تاربخو تاساردو ثحب لامعأو تامدخ ميدقت

تاناعإ لمجم نم %03 نم هدحول ديفتسي يذلا ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلل ةبسنلاب ةظحالملا سفن
بايغ ببسب يوناث طاشن يأب موقي ال يذلا يلاعلا نيوكتلا عاطقل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملل ةحونمملا ةلودلا
: ةيتآلا لكايهلا ىلع ،6102 ةنس ةياهن يف ناويدلا رفوتيو .تاطاشنلا هذه ةعيبط ديدحتب قلعتملا يقيبطتلا صنلا

،ريرس000866 ةعسب ةيعماج ةماقإ624•

،ايموي\ةبجو00071٩ ميدقت هنكمي يعماج معطم025•

.تاطاشنلا فلتخمل ةعاق352•

:ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا تامدخلا نع ةجتانلا ليخادملا .3.١
 ةبلاغلا ةصحلا لثمت تاعماجلاو لصاوتملا نيوكتلا ةعماج

يرادإ عباط تاذ ةيمومع تاسسؤم( تاسسؤملا مظعم فرط نم ةزجنملا تاطاشنلا عوضوم رصتقا
نيسحت تارود امهو ،)2( نينثا نيطاشن ىلع ساسألاب )ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع تاسسؤمو
تاطاشنلا ليخادم عومجم نم %08 نم رثكأ ردت يتلا ةينهملا تاقباسملاو تاناحتمالا ميظنتو ىوتسملا
 .ةيوناثلا

ةرتفلا لالخ ،تاسسؤملا نم ةنيعل ،ءابعألا حرط لبق ،ةيوناثلا تاطاشنلا نع جتانلا ماخلا جوتنملا ردقو
سفن لالخ تاسسؤملا هذه سفنل ةحونمملا تاناعإلا غلبم نم %75,0 لثمي ام ،جد رايلم4,4 غلبمب ،4102-6102
 .جد رايلم٩67 ـب ردقملاو ةرتفلا

5102 ةنس جد رايلم81٩,1 ىلإ تعفتراو4102 ةنس جد رايلم260,1 ليخادملا هذه تغلب ،قايسلا سفن يفو
.جد رايلم114,1 غلبم6102 ةنس يف لجستل ،يلزانت ىحنم يف كلذ دعب عجارتتل

%06 يتبسنبو تاعماجلاو لصاوتملا نيوكتلا ةعماج فرط نم ةريبك ةبسنب اهزاجنإ مت ليخادملا هذه ّنإ
%6 يتبسنب ،يلاوتلا ىلع ،ثحبلا زكارمو ةيريضحتلا سرادملاو ايلعلا سرادملاب نيتعوبتم ،بيترتلا ىلع %03و
 .%4و

ءابعألا حرط دعب ،ةينعملا تاسسؤملا تاينازيم ىلإ دوعت يتلا صصحلا زواجتت مل ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
فرط نم ةحونمملا تاناعإلا غلبم نم %80,0 ةبسنب يأ ،جد رايلم56,0 نيرخآلا نيديفتسملل ةصصخملا حنملاو
.ةلودلا

ةجتنملا ةيوناثلا تاطاشنلا نع ةجتانلا ،ةفيعضلا ةيلاملا ةمهاسملا مجح نع فشكت ةيعضولا هذه ّنإ
.ةيفاضإ ليخادمل
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: يتأي امك ةنيبم ،6102و5102و4102 ةرتفلا لالخ تاطاشنلا هذهب مايقلا نع ةجتانلا ليخادملا ةيعضو

جد : ةدحولا

58٩1 ةنس سرام61 يف خرؤملا65-58 مقر موسرملا ممتيو لدعي يذلا3002 ةنس ربمسيد لّوأ يف خرؤملا454-30 مقر يذيفنتلا موسرملا1
)TSIREC( ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم ءاشنإ نمضتملاو

  تانايبتسالا لوح ةمدقملا ةبوجألاو تاسسؤملل رييستلا تاباسح : ردصملا

 ةيوناثلا تاطاشنلل ةمظنملا صوصنلا يف سناجت مدعو ضومغ .١.٤

سكعنا يذلا ،ةيميظنتلا ماكحألا ضعب قيبطت يف سناجت مدعو ضومغ دوجو يميظنتلا راطإلا صحف نّـيبي
ةصاخلا ةيسيئرلا ماهملا نع ةدايز تامدخلاب مايقلا دنع تافارحنا لكش يف ىرخأ تالاح يفو لب ،صئاقن لكش يف

.ةسسؤم لكب

 ةيوناثلا تاطاشنلاو ةيسيئرلا ماهملا نيب زييمتلا يف ةقدلا صقن–

مالعإلا يف ثحبلا زكرم اهيلإ يمتني يتلا يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا صوصخب
ةيميظنتلا صوصنلا يف ةمهبم طاقن )3( ثالث ريخألا اذه ىلع تمت يتلا ةباقرلا ترهظأ ،يجولونكتلاو يملعلا
.هل ةرّيسملا

زكرملا نأب هنم3 ةداملا يف دكأ1ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم ءاشنإب قلعتملا صنلا نإف ،لعفلاب
: ةيتآلا ةيسيئرلا تاطاشنلاب ،صوصخلا هجو ىلع فلكي

،ينقتلاو يملعلا مالعإلل ينطو ماظن ريوطتو عضوو عادبإلاب ةقلعتملا ثحبلا تاطاشن لكب مايقلا–

،امهتيمنت يف ةكراشملاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو مولعلا نيدايم يف ثحبلا ةيقرت–

.تاكبشلاو تامولعملا نيمأت ناديم يف ثحبلا ةيقرت–

لباقمب اهميدقت نكمي يتلا تامدخلا نمض ةصخلم ةفصب اهجاردإو اهعيمجت مت ماهملا هذه سفن نأ ظحالملا
82 يف خرؤملا يرازولا رارقلا جردأ ثيحب ،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم
نمألاو مالعإلا ةمظنأ دادعإو ريوطت” : ـب ةقلعتملا تامدخلا ،هنم2 ةداملا يف ،اقباس روكذملا5102 ةنس ربمسيد
 .”دعب نع ميلعتلاو ةيتامولعملاو تاكبشلاو ةنمقرلاو يتامولعملا

ةيلاملا ةنسلا

تاسسؤملا
20142015

 لصاوتملا نيوكتلا ةعماج

تاعماجلا

سرادملاو اــــــيـــــــلـــــــعـــــــلا سرادملا
 ةيريضحتلا

 ثحبلا زكارم

 ةيعماجلا زكارملا

 ةيتاعوضوملا تالاكولا

تاـــمدـــخـــلـــل ينـــطوـــلا ناوـــيدـــلا
ةيعماجلا

 ماعلا عومجملا

477.204.955,40

437.700.964,21

82.015.308,66

62.927.425,00

2.212.850

00

00

1.062.061.503,27

1.316.883.144,31

454.152.429,77

87.696.828,77

58.248.043,63

1.182.000

00

00

1.918.162.446,48

2016

863.400.424,00

382.917.569,01

90.019.042,84

74.468.950,46

205.000

00

00

1.411.010.986,31

عومجملا

2.657.488.523,71

1.274.770.926,99

259.731.180,27

195.644.419,09

3.599.850

00

00

4.391.234.900,06
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نيب زييمتلا نم نيرّيسملا نيكمت هنأش نم ٍفاك حيضوت هقفاري مل تاطاشنلا سفنل جودزملا جاردإلا اذه
.ةيوناثلا تاطاشنلا نمض لخدت يتلا كلت عم ةيسيئرلا تاطاشنلا

ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم فرط نم ةمدقملا تامدخلا نإف ،حاضيإلا ليبس ىلعو ةسوملم ةفصب
نمض ”ايرظن” اهجاردإ نكمي ةينورتكلإلا نيوانعلاو عقاوملاو يلاعلا قفدتلا تاذ ةيتوبكنعلا ةكبشلاب ةقلعتملا

يتلاو اهب ةفلكملا ةحلصملل ةيداعلا تاطاشنلا نم أزجتي ال اءزج تاطاشنلا هذه ربتعت نيح يف ،نيطاشنلا سفن
مايقلا متي ةيوناث تاطاشن اهتفصب اهعم لماعتلاو تاطاشنلا هذه رابتعا نإ .ةمظنألاو تاكبشلا مسق يف لثمتت
ةيسيئرلا ماهملا باسح ىلع لباقمب تامدخ ميدقت ىلإ ةسسؤملا هذه تاطاشن ةيبلغأ ليوحت ىلإ يدؤي لباقمب اهب
.زكرملل

ةعماج طاشن مكحي يذلا يميظنتلا راطإلا نإف ،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا صخي اميف
.ذيفنتلا زيح ةيميظنتلا صوصنلا عضو دنع طلخ قلخ ىلإ تدأ صئاقن ىلع اضيأ يوتحي لصاوتملا نيوكتلا

نإف ،حوضوب اهماهم ددح دق لصاوتملا نيوكتلا ةعماج طاشن مظني يذلا يساسألا صنلا ناك اذإ ،هنأ ثيح
 .لباقمب اهالوتت يتلا تاطاشنلاو ةسسؤملل ةيسيئرلا ماهملا نيب زييمتلا يف اًسبل تثدحأ هل ةيقيبطتلا صوصنلا

ةعماجلا هذه ءاشنإ نمضتملا0٩٩1 ةنس ويام6 يف خرؤملا٩41-0٩ مقر موسرملا لوخ ،قايسلا اذه يفو
: ةيتآلا ةيسيئرلا ماهملا ،اهلمعو اهميظنتو

،ٍلاع نيوكت ىلإ لوصولا ،ةبولطملا طورشلا هيف رفوتت ،نطاوم لك نيكمت–

،ةلمعتسملا تاعاطقلاو تاسسؤملا عم قيسنتلاب لصاوتملا نيوكتلا ةيمنت–

،اهنم بلطبو ةلمعتسملا تاسسؤملا حلاصل )ةلكسرلا( ليهأتلا ةداعإو ىوتسملا نيسحت تارود ميظنت–

.يرصبلا - يعمسلا لاصتالاو دعب نع ميلعتلا اميس ال ،ةمئالملا لاكشألا لكو ةيجهنم لك ذيفنتلا زيح عضو–

يلاعلا ميلعتلا : نيتيساسأ نيتمهمب ةفلكم لصاوتملا نيوكتلا ةعماج نأب ةروكذملا صوصنلا لالخ نم نّـيبتي
 .ةلمعتسملا تاعاطقلا حلاصل مدقملا نيوكتلا عاونأو لاكشأ لك رمتسملا نيوكتلا نمضتيو .رمتسملا نيوكتلاو

نع ةدايز ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج اهمدقت نأ نكمي يتلا ةيوناثلا تامدخلاو تاطاشنلا صوصخب امأ
ميظنت” ىلع صنت يتلا3102 ةنس ربمتبس8 يف خرؤملا رارقلا نم2 ةداملا بجومب ةددحم يهف ،ةيسيئرلا اهماهم
 .”صصختملا جردتلا دعب اميفو بلطلا تحت ةلهؤم نيوكتلا تارود ريطاتو

نكمي الو ًالّهؤم ربتعي نيوكت لك نأ ذإ ،ةماع ةفصب اهتغايص تدرو تاطاشنلا هذه ّنأ ىلإ ةراشإلا بجت
 .رمألاب ينعملا نم هبلط دعبّ الإ هب مايقلا

يف ثحبلا زكرمو1رئازجلا ةعماج( تاسسؤملا ضعبب ىدأ صوصنلا نازيمي نيذللا سناجتلاو ةقدلا مدع نإ
ةيوناث تاطاشنك ةيسيئرلا اهتاطاشن نم ءزج رابتعا ىلإ )لصاوتملا نيوكتلا ةعماجو ينقتلاو يملعلا مالعإلا

.ةيسيئرلا اهتاطاشن نع ةدايز اهب مايقلا نكمي

اهماهم نم ريغص ءزج زاجنإب ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرمو1رئازجلا ةعماج تماق هيلعو
ىلإ لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل ةيسيئرلا ماهملا نم ربكألا ءزجلا ليوحت مت نيح يف ،ةيوناث ماهم لكش يف ةيسيئرلا

.اهرييست ىلع ريبك لكشب رثأ امم ةيوناث تاطاشن

يف هيلع صوصنم وه امك ،نيوكتلا لاجم يف لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل ةيسيئرلا ةمهملا لثمتت ،لعفلابو
ةداعإو ىوتسملا نيسحت تارود ميظنتو رمتسملا نيوكتلا ةيمنت يف ،اقباس روكذملا٩41-0٩ مقر موسرملا
.اهنم بلطبو ةلمعتسملا تاعاطقلا حلاصل ليهأتلا

ءزج اهنأك تايحالصلا هذه عم تلماعتو ةعماجلا ةرادإ تربتعا ،اقباس ةروكذملا صوصنلا فالخبو هنأ ريغ
هجوتلا اذه ريربت متو .ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز ميظنتلل اقبط اهب موقت يتلا ةيوناثلا تاطاشنلا نم أزجتي ال
تاحورش بسح يتلاو ،اقباس روكذملا3102 ةنس ربمسيد8 يف خرؤملا يرازولا رارقلا يف ةدراولا ماكحألاب
.ةينازيملا جراخ تايلمعلا ةئف تحت رمتسملا نيوكتلا لامعأ لك عمجب حيتت ،نيرّيسملا
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نيوكتلا فينصت مت ثيحب ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماجب ميلعتلل ةيسيئرلا ماهملا اضيأ ضومغلا لمش
يف يميلعت طاشن هنأ ملعلا عم ،ةيوناث ةمدخ ةباثمب ةقمعملا ةيعماجلا تاساردلا ةزاجإ لينل نيجاسملل هجوملا

.زايتماب ،دعب نع جردتلا روط

هذه رييست ىلع ةسوملم تاعبت هيلع تبترت ةسسؤملا تاطاشنب ئطاخلا لفكتلا ّنإف ،لاحلا ةعيبطبو
 .ةريخألا

ىلع ةيوناث تاطاشنك نيوكتلل ةيسيئرلا تاطاشنلاب لفكتلا نع جتانلا يلاملا رثألا نإف ،كلذ ىلع ةدايزو
: ةيتآلا تايطعملا لالخ نم هسامتلا مت ،ةسسؤملا ةينازيم

ةباثمب اهرابتعا مت يتلا نيوكتلل ةيسيئرلا تاطاشنلا نع ةجتانلا ليخادملل يفاصلا يلامجإلا غلبملا ردق–
ٍفاص غلبم هنم قفنأ ،جد رايلم33,2 نم رثكأب6102 ىلإ4102 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ ةينازيملا جراخ تايلمع
،اًحنم لثمي جد نويلم133 نم رثكأ هنم ،جد نويلم006 براقي

ةعماج هنم مرحت نأ نكمي يذلا جد رايلم38,1 غلبم6102 ةنس ةياهن فوقوملا تاطاشنلا هذه ديصر غلب–
،حيضوتللو لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلا ماكحألل اقفو تاطاشنلا هذهب لفكتلا كرادت متي مل نإ لصاوتملا نيوكتلا

 .6102 ةيلاملا ةنسلا سفنل ةلودلا ةناعإ غلبم ريثكب قوفي غلبملا اذه نإف

تفرع يتلا ةاماحملا ةنهم يف ةءافكلا ةداهشب قلعتملا نيوكتلا نع ةجتانلا ليخادملل ةبسنلاب ةظحالملا سفن
تامدخ ةباثمب نيوكتلا اذه رابتعا متو .نييلاملا نيبقارملاو نييمومعلا نيبساحملا فرط نم ةصاخ ةجلاعم
نيح يف ،ركسعمو نارهوو1رئازجلا ةعماج نم لكل ةعباتلا تايلكلا رارغ ىلع ،قوقحلا تايلك ضعب يف ةيوناث
كلذ اللعم ليخادملا عيزوتب ةقلعتملا هتريشأت حنم ،لاثملا ليبس ىلع ،2 ةديلبلا ةعماج ىدل يلاملا بقارملا ضفر
 .ةبلط مهلك نيوكتلا اذه نم نيديفتسملا نأ مكحب ةيلكلل ةيسيئرلا تاطاشنلا نمض لخدي نيوكتلا اذه نوكب

نوموقي نيريسملا ضعب نأب تظحال نأ دعب )ةيلاملا ةرازو( ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
هنمو ،ةيفاضإ تاداريإ قيقحت دصق ةيسيئرلا تاطاشنلا نمض لخدت تاطاشن صوصخب دوقعو تايقافتا ماربإب
ىلع رهسلا اهيف بلطت21021 ةنس يف تارازولا يبقارمل ةميلعت رادصإب تماق ،ةيعيجشت حنم ىلع لوصحلا
فدهب ةينازيملا تادامتعال ينالقع رييست نامض دصق ةيوناثلا تاطاشنلاب قلعتملا ميظنتلل مراصلا قيبطتلا
 .ةيمومعلا ةنيزخلا لاومأ ىلع ةظفاحملا

عيبلل ةهجوملاو تاسسؤملا فرط نم ةزجنملا تاجوتنملا ةجلاعم ةقيرط يف ضومغ

فرط نم ةزجنملا تاجوتنملا” ـل ةصصخملا ةجلاعملاب قلعتت ضومغلل اًردصم دعت يتلا ،ةيناثلا ةطقنلا نإ
روكذملا6٩3-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم25 ةداملا ماكحأ لالخ نم نيبتي هنأ ذإ .”عيبلل ةصصخملاو تاسسؤملا

فرط نم لباقمب ةمدقملا تاطاشنلا نع ةجتانلا ليخادملا يقاب نع امامت فلتخت تاجوتنملا هذه نأب ،اقباس
ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ريس فورظ نيسحتل ،اساسأ ،تاجوتنملا هذه لمعتست” ثيحب ،ةسسؤملا
فـلـتـخـم نيب عـيزوـت لـحــم نوــكــت نأ نــكــمــي ال يلاــتــلاــبو .ينــلــعــلا دازملا يف اــهــعــيــب ىــتــح نــكــمــيو ”يجوــلوــنــكــتــلا
روكذملا5102 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا رارقلا نم7 ةداملا يف ةددحملا بسنلل اقبط نيكراشملا نيديفتسملا

.اقباس

هذه ،اقباس روكذملا6٩3-11مقر يذيفنتلا موسرملل اقيبطت رداصلا ريخألا رارقلا اذه مرتحي مل ،لباقملابو
تامدخلا نمض ”عيبلل ةدعملاو ةزجنملا تاجوتنملا” هذه سفن ،8 ةطقنلا ،ةيناثلا هتدام يف جمدأ ثيح ةيصاخلا

عيزوتلا تاءارجإ سفنل اهعضخأ يلاتلابو ،ينقتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا اهمدقت يتلا تاربخلاو
ريس طورش نيسحتب قلعتملاو ةيادبلا يف ددحملا اهصيصخت ةاعارم نم الدب اقباس ةروكذملا ةيميظنتلا

.ثحبلا تاطاشن

يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم ةمدقملا ةيصوصخلا تامدخلا ضعبل ةبسنلاب كلذك
يثحاب فرط نم اهزاجنإو اهميمصت مت يتلا يلآلا مالعإلا جماربو تايجمربلا قيوست اميسال ،ينهملاو يفاقثلاو
 .نيلمعتسملا حلاصل نيوكتلا تارود يف اذكو اهتنايص يف اضيأ نيكراشملا ةسسؤملا

مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ راطإ يف ةيمومعلا تاقفنلا رييست ةنلقعب ةقلعتملا2102 ةنس ليربأ3 يف ةخرؤملا8822 مقر ةميلعتلا1
 .8٩٩1 ةنس ربمسيد7 يف خرؤملا214-8٩
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لآملا هاجتا تمصلا مزتلا ميظنتلا نإف ،لباقمب تامدخ ميدقت ةباثمب جماربلا هذه ميمصت رابتعا مت نإو
يضفي يذلا ءيشلا ،نيلمعتسم ةدع ةدئافل اهقيوست نكمي ،اهتعيبطب ،جماربلا هذه ّنإف ،عقاولا يفو .اهل صصخملا

حنم لكش يف ةريبك غلابم نم جماربلا هذهل ميمصتلا يمدختسم ةدافتسا ىلإ ،اهب لومعملا عيزوتلا بسنل اقبط
.ةسسؤملاب ةيسيئرلا مهتاطاشن ءاقل مهبتاور ريثكب قوفت ،ةيعيجشت

ةيلمعلا ةبسانمب وأ عيب ةيلمع لك دعب عيزوتلا اذهب مايقلا ةيناكمإ لوح لؤاستلا ىلإ عفدت ةيعضولا هذه نإ
نيب لصفلا ريياعمل لضفأ ديدحت ةيغب ةيميظنتلا ماكحألا يف رظنلا ةداعإ ةرورض ىلإ اضيأ ليحتو ،طقف ىلوألا
.ةيصوصخ تافصب زيمتت يتلا كلت اميس ال ،لباقمب تاسسؤملا اهمدقت يتلا لاغشألاو تامدخلاو ةيسيئرلا ماهملا

ةدحولل ةصصخملا %٥ ةصح عيزوتو تاربخلاو تامدخلا زاجنإل ءابعألا ضعبب لفكتلا يف ضومغ
 .ثحبلا ةدحو وأ ةيجوغاديبلا

يف خرؤملا رارقلاو3102 ةنس ربمتبس8 يف خرؤملا رارقلاو ،3102 ةنس ويام31 يف خرؤملا353 مقر رارقلا ّنإ
تاسسؤملا نم لك ،يلاوتلا ىلع ،اهمدقت يتلا تاربخلا وأ/و تامدخلا ةمئاقل ةددحملا ،5102 ةنس ربمسيد82
ةعماجو ينقتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
زاجنإل لمعتست يتلا تاودألاو داتعلا ،مزاوللا ءارش” تجردأ ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز ،لصاوتملا نيوكتلا
يفو .تامدخلا هذهب مايقلا نع ةجتانلا ليخادملا عيزوت لبق اهحرط متي يتلا ءابعألا نمض ”بلطلا لحم تامدخلا
تماق يتلا ثحبلا ةدحو وأ ةيجوغاديبلا ةدحولل ،ءابعألا حرط دعب ،ليخادملا نم %5 ةصح حنم ىلع تصن ،لباقملا

.”اهب لمعلا طورشو لئاسو نيسحت لجأ نم” تامدخلا زاجنإب العف

تاسرامم ثودح ىلإ يلاتلابو ،ةنيابتم تاريسفت دامتعا ىلإ تدأ صوصنلل ةقيقدلا ريغ ةغايصلا هذه ّنإ
.ةضقانتم

تامدخلا زاجنإ لجأ نم ةانتقملا مزاوللاو داتعلا نيب نوطلخي نايحألا نم ريثك يف نيرّيسملا نأب ظحالي
يتلا ةدحولل %5 ةصح نمض تاينتقملا هذه ءابعأ نوجردي ثيحب ،%5 ةصحو عيزوتلا لبق اهمصخ متي يتلاو
وأ ةيجوغاديبلا ةدحولل دوعت يتلا ةصحلا ءاغلإ وأ صيلقت هنع بترتي ءارجإلا اذه عابتا نإ .ةمدخلا زاجنإب تماق
هذه ّنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .نيرخآلا نيديفتسملل ةصصخملا حنملا عفر ىلإ يلاتلاب يدؤي امم ثحبلا ةدحو
لمجم نمض ءابعألا نم عونلا اذه رابتعالا نيعب ذخألاب يضقت يتلا ةقبطملا ةيبساحملا ماكحألا فلاخت ةسرامملا
نم %5 ةصح بسحتو .ةمدخلا هذه نع ةجتانلا ليخادملا نم اهمصخ متي يتلا ةمدخلا زاجنإب ةقلعتملا فيلاكتلا
لمعلا فورظ نيسحت لجأل ةحنم لكش يف ةمدخلاب تماق يتلا ةدحولا ةينازيمل كلذ دعب صصختو يفاصلا جتانلا

.اهب

عيزوتو تاربخلا وأ تامدخلا زاجنإ دصق نيمدختسملاب ةصاخلا ءابعألا ضعبب لفكتلا يف ضومغ
.ةيعيجشت ةحنم لكش يف ةمدقملا %٠٥ ةصح

لثم ،تامدخلاو علسلا جاتنإ نع ةجتانلا ءابعألا” فيلاكتلا نمض ركذلا ةقباسلا ةيميظنتلا ماكحألا تجردأ
،ةيعيجشتلا ةحنملا صوصخبو .”...تالقنتلاو ،ةقاطلا كالهتساو ،تازيهجتلا تاكالتهاو ،نيمدختسملا تاقفن
كلذ يف امب ةينعملا تاطاشنلاب مايقلا يف نيكراشملا نيمدختسملا ىلع عزوت” نأب تصن ،%05 ـب ةددحملا
  .”...حلاصملا ومدختسمو نوينقتلاو نويرادإلا نومدختسملا

تاقفنل نيتفلتخم نيتيبساحم نيتجلاعم تجهتنا ،ةباقرلا لحم تاسسؤملا نأ راطإلا اذه يف ظحول
طورشلــل اــعــبــت تاــطاشنــلا يف نيكراشملا نيمدــخــتسملا بتاور دــيدستــب قــلــعــتــت ىلوألا ،نييـــنـــعملا نيمدـــخـــتسملا
ةقلعتملا فيلاكتلا يف اهجاردإ عم )...دقاعت ،ةيفاضإ تاعاس( ةيداعلا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا ةيلاملاو ةيميظنتلا

نيكراشملا نيمدختسملا ىلع ةيعيجشتلا ةحنملل يلكلا عيزوتلا يف لثمتتف ةيناثلا امأ .ةيوناثلا تاطاشنلاب
بسانتت ال اهيف غلابم بتاور ديدست رايخلا اذه نع جتنو .تاطاشنلا زاجنإ يف ةمدقملا مهتامهاسم نع ضيوعتك
.ىرخأ ةهج نم ،فيلاكتلا ناونعب نيكراشملل ةحونمملا كلت عم ةقالع يأ نودبو ،ةهج نم ،نيكراشملا ةمهاسم عم
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 تاسسؤملا فرط نم ةيوناثلا تاطاشنلا زاجنإ فورظ .2

ةرازول ةياصولا تحت تاسسؤملا فرط نم ةمدقملا ةيوناثلا تامدخلاو تاطاشنلا ةليصح فعض ىلع ةدايز
ئطاخلاو فلتخملا جاردإلا نم ءادتبا تاطاشنلا هذهب لفكتلا يف ةنيابتم تاسرامم ةظحالم تمت ،يلاعلا ميلعتلا
.ةزجنملا تاجوتنملل ينوناقلا ريغ لامعتسالا ىلإ اهزاجنإل ةمزاللا ءابعألل

ةيجوغاديبلا ةحلصملا نم الدب ةرادإلا فرط نم ةيوناثلا تاطاشنلا ضعبب مايقلا .١.2

مايق يف لثمتت ةيوناثلا تاطاشنلاب مايقلا مكحي يذلا ماظنلل ةفلاخمو ةرركتم ةسرامم دوجو سلجملا ظحال
.ةيجوغاديبلا لكايهلاو تادحولل ميظنتلا اهلوخي ،ةينيوكت ماهمب يرادإ عباط تاذ تائيه

نيسحت تارودو تاناحتمالاو تاقباسملا ريطأتو ميظنتب ةقلعتملا تامدخلا ميدقت ةسرامملا هذه تسم
.ليهأتلا ةداعإو ىوتسملا

يرادإلا حانجلا نم ءزج ليوحت لاغشأب رييستلل اهتينازيم قتاع ىلع لفكتلا مت ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماجب
.يجوغاديب داتعو لئاسوب ةزهجم سورد تاعاق ىلإ ةعماجلل

حلاصل ليهأتلا ةداعإو ىوتسملا نيسحتو صصختملا نيوكتلل ةيسيئرلا تاطاشنلا ميظنتو ريطأت نأ امك
ةفلكملا ةيريدملا ةباين” فرط نم هزاجنإو هريضحت مت ،ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا يمدختسمو نيفظوملا

 .”تاعاطقلا نيب ام تاقالعلاو لاصتالاب

ةيريدملا” فرط نم اهب لفكتلا متف ”ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا” ـب ةقلعتملا تامدخلا ميدقت صخي اميف
.”نيمدختسملل ةيعرفلا

٩41-0٩ مقر يذيفنتلا موسرملا اميسال ،لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلا ماكحألا عم ضراعتت ةسرامملا هذه نإ
0٩٩1 ةنس ربوتكأ82 يف خرؤملا48 مقر كرتشملا يرازولا رارقلا اذكو ،7 ىلإ5 نم هداوم ةصاخ ،اقباس روكذملا
تايحالص لصاوتملا ميلعتلا زكارمل تحنم ماكحألا هذه ّنإ .لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل يرادإلا ميظنتلا ددحي يذلا
تددح ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ”نيوكتلاو ميلعتلل تادحو” اهتفصب ةيساسألا اهنيناوقل اقبط لصاوتملا نيوكتلا
حلاصملاو لصاوتملا نيوكتلا زكارم تاطاشن ةعباتمو قيسنتلاو هيجوتلا يف لثمتملا ةعماجلا ةيريدم رود
.ةعماجلل ةكرتشملا ةينقتلاو ةيرادإلا

تامدخلا عاونأ فلتخم ىلع ةعزوم ةيقافتا4٩٩ ذيفنتو دقعب ةعماجلا ةيريدم حلاصم تماق ،راطإلا اذه يفو
.جد نويلم822 تاطاشنلا هذه نع ةجتانلا ليخادملا تزواجتو ،حشرمو صبرتم00431 يلاوح حلاصل

اهعيزوتو ةيوناثلا تاطاشنلا نع ةجتانلا ليخادملاب لفكتلا يف تافارحناو صئاقن .2.2

تزيم تافارحناو صئاقن يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم فلتخم ىوتسم ىلع تمت يتلا تايرحتلا ترهظأ
ةيرادإلا اهتجلاعم اذكو ةيسيئرلا اهماهم نع ةدايز تاطاشنلا راطإ يف ةزجنملا تاجوتنملاب لفكتلا فورظ
.ةيلاملاو ةيبساحملاو

اهماهم نع ةدايز ةزجنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا ةيبساحملاو ةيرادإلا تاءارجإلا مارتحا مدع .١.2.2
ةيسيئرلا

اهقيبطت متي مل ةيوناثلا تامدخلاو تاطاشنلا زاجنإب ةقلعتملا ةيميظنتلا صوصنلا يف ةدراولا تاءارجإلا نإ
زاجنإب ةصاخلا ةلاحلا يفو .ةيقافتا وأ ةقفص وأ دقع ماربإ ابوجو طرتشي تاطاشنلا هذهب مايقلا نإ .ةبسانم ةفصب
عوضوم قئاثولا هذه يف ددحي نأ بجيو .تايبلط قيرط نع ددحت ةقالعلا نإف ،نيوكتلا جماربل اذيفنت لامعأ

يف لخدتلل نيوعدملا نيمدختسملل ةيمسالا ةمئاقلا كلذكو ةبقارملاو ةعباتملا تايفيكو ذيفنتلا ةدمو ةعيبطو
 .تاطاشنلا هذهب مايقلا راطإ

ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،ةروكذملا دعاوقلل لاثتمالا مدعو صئاقن ةدعب تافلملل يبساحملاو يرادإلا كسملا زيمت
: يتأي اميف صئاقنلا هذه صيخلت نكميو .ةينعملا تاطاشنلا نع ةجتانلا ليخادملاب ميلسلا لفكتلاب لالخإلا
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ام رارغ ىلع ةمدخلا نم ةديفتسملا ةئيهلا هاجتا ةسسؤملا مزلت يتلا ةيقافتالل ،تالاحلا ضعب يف ،بايغ–
ثيح ،ةيفاك ريغ ةفصب تايقافتالا هذه ريرحت مت ىرخألا تاسسؤملا بلغأ يفو .نارهو ةعماجب هتظحالم تمت
نم نيديفتسملاب ةصاخلا ةقفرملا مئاوقلاو يدرفلا رعسلاب قلعتت ةيسيئر دونبو تاءاضمإو خيراوت بايغ ظحالي
،تامدخلا هذه زاجنإ دصق ةسسؤملا فرط نم نيدنجملا نيمدختسملا اميسال نيوكتلا

نأشلا وه امك ةمدخلا زاجنإ مهنم بولطملا نييجراخلا نيلخدتملاو ةسسؤملا نيب تايقافتالا بايغ–
ةيلعفلا ةمهاسملا نم دكأتلاب حمسي ال صقنلا اذه ،ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا زكرمل ةبسنلاب
،مهل ةعوفدملا باعتألا ةيماظن نم الو نيلخدتملل

،ةمدخلا زاجنإ يف ةكراشملل نيوعدملا نيمدختسملا ةمئاقل فرصلاب رمآلا فرط نم ،اقبسم ،دادعإلا مدع–
ةيلعفلا ةمهاسملا نم دكأتلا دصق ةعباتمو ةباقر ءارجإب حمسي ال ،لوعفملا ةيراسلا صوصنلل قرخلا اذه
،ةمدخلا زاجنإ يف ةحنملا هذه نم نيديفتسملل

نم كسمت نأ ضرتفي يتلا ةيوناثلا تاطاشنلاب ةقلعتملا ةينوناقلا رتافدلل يماظن ريغ كسم وأ بايغ–
اذكو راطإلا اذه يف ةمربملا تايقافتالا ددع طبض نم نكمي ال اذهو ،ينعملا بساحملا وأ تاباسح ظفاحم فرط

مالعإلا يف ثحبلا زكرم ةبساحم يف صقنلا اذه ةظحالم تمتو .ليصحتلل ةيقابلا كلتو العف ةلصحملا غلابملا
،2رئازجلا ةعماجو ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا زكرمو ينقتلاو يملعلا

ميدقتب ةقلعتملا كلتو ةيسيئرلا ماهملاب ةقلعتملا ليخادملا نيب زييمتلا نم ةكوسمملا ةبساحملا نكمت ال–
تمت ام اذه ،ىرخأ ةهج نم ليصحتلل ةيقابلا كلتو ةلصحملا تاداريإلاو ةهج نم ،ةيوناثلا لاغشألاو تامدخلا

،ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم ةبساحم يف صوصخلا هجو ىلع هتظحالم

يف ثحبلا زكرم ىوتسم ىلع هليجست مت امك اهليصحت مت تاداريإب قلعتت تاداريإلاب رماوأ رادصإ مدع–
1102 ةنس ىلإ دوعت يتلا كلت رارغ ىلع ةميدق تاداريإل ةبسنلاب وأ ،نارهو ةعماجو ينقتلاو يملعلا مالعإلا

ىلع تاداريإلل تادنس رادصإ يف رخأت ظحول ،كلذ ىلع ةدايزو .ةديلبلا – يرلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةبسنلاب
جد نويلم645 ـب ردقي لصحم ريغ اًغلبم كلذب اثدحم ،رخأت نيتنس طسوتمب لصاوتملا نيوكتلا ةعماج ىوتسم
.ةمهملا ةياهن خيرات دنع

لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلا زاجنإل ةمزاللا ءابعألاب حيحص ريغو نيابتم لفكت .2.2.2

فرـط نـم ةزـجـنملا ةـيوـناـثـلا تاـطاشنـلا ةــمــئاــقــب ةــقــلــعــتملاو رــكذــلا ةــفــلاسلا ةــيــقــيــبــطــتــلا صوصنــلا تددــح
لـيـخادـم عـيزوـت لـبـق اــهــمصخو اــهزاــجــنإل ةــمزالــلا فــيــلاــكــتــلا ةــقدــب ةــيساسألا اــهــنــيــناوــق فالــتــخاــب تاسسؤملا
 : يتأي اميف فيلاكتلا هذه لثمتتو .تاجتنملا

زاجنإل ةيكالهتسالا علسلا ءارش فيلاكتلا هذه نمضتت ،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل ةبسنلاب
تامدخلا ديدستو ىرخألا ةيدعاقلا تازيهجتلا ضعبو تالحملا لامعتسا نع ةجتانلا ةماعلا تاقفنلاو تامدخلا
.ةيوناثلا تاطاشنلا راطإ يف ةسسؤملا نع نييجراخ فارطأ فرط نم ةمدقملا ةصاخلا

تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ينقتلاو ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل ةبسنلاب
: تائف )5( سمخ اهب ةصاخلا فيلاكتلا نمضتت ،علسلا جاتنإ وحن اهتاطاشن هجتت يتلا ينقتلاو يملعلا عباطلا

،داوم وأ ءايشأ عينصت لجأ نم ةيلوألا داوملا ءارش•

،ةبولطم تامدخ وأ لاغشأ زاجنإ لجأ نم لمعتست تاودأو داتعو مزاول ءارش•

كالهتساو تازيهجتلا تاكالتهاو نيمدختسملا فيلاكت لثم تامدخلاو علسلا جاتنإ نع ةجتانلا ءابعألا•
،...خلإ تالقنتلاو لقنلاو ةقاطلا

راطإلا اذه يف ةزجنملا ةيصوصخلا تامدخلا اذكو ،ةسسؤملا نع نييجراخلا نيلخدتملا تاقحتسم ديدست•
،ريغلا فرط نم
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تائيه حلاصل ةمظنملا ةيجولونكتلاو ةيملعلا تارهاظتلا ناّبإ لقنلاو ماعطإلاو ءاويإلا فيراصمب لفكتلا•
.تاربخلا وأ تامدخلا ذيفنت راطإ يف ،ىرخأ

نم %03 ةبسن نأب مهيلإ ةلسرملا تانايبتسالا يف ةدراولا نيرّيسملا ةبوجأ صحف لالخ نم ىلجتي
ةيتوبثلا قئاثولا صحف نّـيب امك .ةيوناثلا تامدخلا زاجنإ دنع ةددسملا ءابعألا رابتعالا نيعب ذخأت ال تاسسؤملا
نم عفرلا فدهب تامدخلا هذه زاجنإ لجأ نم ددسملا ءابعألا غلبم نم ليلقتلا ىلإ تدأ تاسرامم ةدع نأب اضيأ
نم ةانتقملا لئاسولا لامعتسا اميسال ،ةربتعم حنم نم ةدافتسالا دصق تامدخلا هذه نع ةجتانلا تاداريإلا

لجأ نم اهلامعتسا ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال يتلا ةيسيئرلا ماهملا زاجنإل اصيصخ ةهجوملا ةلودلا ةينازيم
 .ةيميظنتلا ماكحألا يف روكذم وه امك ةيسيئرلا ماهملا نع ةدايز اهب مايقلا متي تاطاشن

 : ةيتآلا تانياعملا لاثملا ليبس ىلع ،ركذ نكمي

.ليخادملا عيزوت لبق ءابعألل مات لافغإ ظحالي ،ةباقرلا لحم ىرخألا تاسسؤملا فالخبو2رئازجلا ةعماجب–
نع ةجتانلا ليخادملا عيزوتب ةيناسنإلا مولعلاو ةيبرعلا ةغللا يتيلكو ةمجرتلا دهعمو راثآلا ملع دهعم نم لك ماقو
،تاطاشنلا هذه زاجنإ ةيلمع يف لخدت يتلا ءابعألا مصخ نود ةيوناثلا تامدخلا

ةقلعتملا ءابعألا ،تاسسؤملا لكل ةبسنلابو عيزوتلا لبق اهمصخ بجي يتلا فيراصملا نمض جاردإ مدع–
فتاهلاو زاغلاو ءاملاو ءابرهكلا :ةيوناثلا تاطاشنلا زاجنإب ةطبترملا ةماعلا ءابعألاو ةسسؤملا لكايه لامعتساب
عافترا ىلإ يدؤي امم تامدخلا ةفلكت ضفخنت كلذبو .تازيهجتلاو تالحملا تاكالتهاو ةيتوبكنعلا ةكبشلاو
،عيزوتلل ةلباقلا ةيفاصلا تاداريإلا

،ةمربملا دوقعلا دونبل اعبت ةينعملا تامدخلاب قلعتت ال فيراصم ،مصخلل ةلباقلا فيلاكتلا نمض جاردإ–
نيوكتلا ةعماج ىوتسم ىلع هتظحالم تمت ام لثم ءاويإلاو ماعطإلا تاقفن يف ،صوصخلا هجو ىلع لثمتت
،ةيمنتلل لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا زكرمو لصاوتملا

.”ةيفاضإ تاعاس” باب تحت نيمئادلا ةذتاسألا ضيوعتب ةطبترملا ءابعألل فيراصملا نمض ئطاخ جاردإ–
ةعماجو ،جد885667 ءابعألا هذه تغلب ثيحب ،1 رئازجلا ةعماج لثم تاسسؤم ةدع صخت ةظحالملا هذـــــهو
.جد000687 غلبمب لصاوتملا نيوكتلا ةعماج كلذكو جد000٩65 ءابعألا هذه تغلب ثيح ،2 رئازجلا

ةمدقملا ةيعيجشتلا ةحنملا غلابم ميخضت ىلإ يدؤيو نيينعملا ةذتاسألل اررض ببسي ئطاخلا جاردإلا اذه ّنإ
.نيديفتسملا يقابل

تايبلط تادنس : ةلوبقم ريغ وأ ةصقان ةيتوبث قئاثو ساسأ ىلع ةيفاك ريغ تاريربتب فيراصم عفد–
ةمئاق بايغ ،ةروتافلا عم تايبلطلا دنس قفاوت مدع ،ةيلعفلا ةمدخلا ةيدأت دعب اهدادعإ مت وأ ةخرؤم ريغ ريتاوفو
كلت عم قفاوتي ال ةروتافلا ىلع نّيبملا تامدخلا ميدقت خيراوتو ءاويإلا وأ ماعطإلا تامدخ نم نيديفتسملا
.خلإ...ةيقافتالا عوضومب اهل ةلص ال ةرتوفمو ةانتقم علس ،تايقافتالا يف ةروكذملا

ةيسيئرلا ماهملا نع ةدايز ةزجنملا تاطاشنلا نع ةجتانلا ليخادملل ينوناق ريغ عيزوت .2.2.3

،ةيسيئرلا ماهملا نع ةدايز ،ةزجنملا تاطاشنلا نع ةجتانلا ليخادملل يبساحملاو يرادإلا رييستلا زيمت
ةصصخملا ةصحلاو ةيعيجشتلا ةحنملاب قلعتي اميف اميسال ،اهعيزوت صوصخب ةينوناق ريغ تاسراممب
 .ثحبلا ةدحو وأ ةيجوغاديبلا ةدحولل

فيلاكتلا مصخ دعب ةيوناثلا تاطاشنلا نم ةيتأتملا دراوملا وأ ليخادملا عزوت ،ةيميظنتلا ماكحألل اقبط
:يتأي امك ،اهزاجنإب ةصاخلا

،ةينعملا تاطاشنلا زاجنإ يف نيكراشملا نيمدختسملاو ناوعألا ىلع عزوت ،ةيعيجشت ةحنم لكش يف 05%•

تاسسؤملاو ينــهملاو يفاــقــثــلاو يمــلــعــلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا تاــيــنازــيــم يف بصت 52%•
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيم يف ّبصت %53و ينقتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
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فرط نم يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا قودنصلا حلاصل ةمهاسم لكش يف بصت 51%•
،ينقتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا

تامدخلا ذيفنتب ايلعف تماق يتلا ثحبلا وأ لاغشأللو ةيجوغاديبلا ةدحوللو ثحبلا ربخمل صصخت 5%•
ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم لمعلا فورظو لئاسو نيسحت لجأ نم كلذو
ةيمومعلا تاسسؤملا ةبسنلاب %01 ىلإ ةبسنلا هذه عفرتو ،ينقتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو
،ضرغلا سفنلو يرادإلا عباطلا تاذ

.يفاقثو يعامتجا عباط تاذ تاطاشن راطإ يف ةسسؤملا يمدختسم يقابل صصخت 5%•

: ةيتآلا عئاقولا يف اهتنياعم تمت يتلا ةينوناقلا ريغ تالاحلا لثمتتو

يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرمو فراطلا ةعماجب لاحلا وه امك ؛ةسسؤملا ةينازيم يف ليخادملا لمجم بص–
يتلا تاطاشنلا نيب زييمتلا ةبوعص” لوح نيينعملا نيلوؤسملا فرط نم ةمدقملا تاريربتلا تروحمتو .ينقتلاو
نوــثــحاــبــلا اــمــيس ال نيمدــخــتسملا نأ نــم فواــخملا اذــكو ةــيوــناــثــلا تاــطاشنــلاو ةــيسيـــئرـــلا ماـــهملا نـــمض لـــخدـــت

ىلإ ،ةبوعصلا هذه ببس دوعيو .”ةيسيئرلا ماهملا باسح ىلع ةيوناثلا تامدخلا زاجنإ ىلإ مهتاقاط نوهجويس
ليجست مت دقو ،هالعأ هيلإ قرطتلا مت امك اهل ميلسلا ريغ ريسفتلاو ةيميظنتلا صوصنلا يف ةلجسملا صئاقنلا

،تاسسؤم ةدعب ةظحالملا هذه

،تاسسؤم ةدعب صيصختلا راظتنا يف ةمكارتم ةدصرأ لازت ام ثيح ةيوناث تاطاشنل ليخادم عيزوت مدع–
غلبمب1رئازجلا ةعماجب بطلا ةيلكو جد نويلم34,7 ـب ردقي غلبمب ،نارهو ةعماجب ةيناسنإلا مولعلا ةيلك رارغ ىلع
ّنإ .حنملا هذه نم ةدافتسالا نع اعوط نيكراشملا ةذتاسألا لزانتب كلذ نوينعملا نولوؤسملا رربيو .جد نويلم41
،ىرخألا صصحلا عيزوت عنمي ال ةيعيجشتلا ةحنملاب قلعتملا ريربتلا اذه

ةعماجب تاغّلل فثكملا ميلعتلا زكرمب ةقلعتملا ةلاحلا ،صوصخلا اذهب ركذ نكميو ،ليخادملل يئزج عيزوت–
لاحلا كلذكو ،دعب هعيزوت متي مل يذلاو6102 ةنس ربمسيد13 يف ،جد نويلم5,21 ديصرلا غلب ثيح2رئازجلا

،6102و4102 يتنس ناونعب عيزوت يأ متي مل ثيح ةعماجلا سفنب ةمجرتلا دهعمب

دادعإ متي ملو ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا قودنصلل ةصصخملا %51 ةصح بص مدع–
.نارهوو3رئازجلاو2رئازجلا تاعماج نم لك يف اقباس هتظحالم تمت امك تاداريإ تادنس

 ةيعيجشتلا ةحنملا صخي اميف–

ةيساسألا اهنيناوق فالتخاب تاسسؤملا لخاد ةيوناثلا تامدخلل ةمظنملا صوصنلا لك نأ نم مغرلاب
ةصحل ذيفنتلا زيح اهعضو نأ ّالإ ،اهل ةمظنملا دعاوقلا سفنو ةيعيجشتلا ةحنملل ددحملا فدهلا سفن لوح قفاوتت
يف امب ،تامدخلاو لاغشألا يف نيكراشملا نيمدختسملاو ناوعألل ةصصخملا ةيعيجشتلا ةحنملاب ةاّمسملا ،05%
يأ نود حنمت ةربتعم تازايتما لكش نايحألا ضعب يف ذخأي ،صوصنلا هذه ماكحأل فلاخم ،معدلا ومدختسم كلذ
.ةزجنملا تاطاشنلا عم ةقالع

: ةيتآلا تاظحالملا ركذ نكمي ،هنمو

ةيلك هبش ةفصب ذوحتست نيمدختسملا نم ةئفل اًزايتما يطعت ةيعيجشتلا ةحنملا عيزوتل لوادج دادعإ–
،رئازجلل ثالثلا تاعماجلاو لصاوتملا نيوكتلا ةعماجب اهليجست مت ةلاح يهو ،ةزجنملا تامدخلا ىلع

ةبسنلاب اًفارحنا لثمي اذهو ،ةسسؤملاب نيمدختسملا عومجم ىلع ةحنملا عيزوت مت ،تالاحلا ضعب يف–
نيح يف ةيوناثلا تاطاشنلا يف ايلعف نيكراشملا نيمدختسملا ىلع ةحنملا هذه عزوتو .”هسفن عيجشتلا” موهفمل
نيوكتلا ةعماج نم لك يف حوضوب ةسرامملا هذه ةظحالم تمتو .%5 ةصح نم نيمدختسملا يقاب ديفتسي
،2رئازجلا ةعماجو لصاوتملا

،ةيوناثلا تاطاشنلاب نيينعم ريغ نيمدختسم ىلإ ،ةينوناق ريغ ةفصب ،ةحنملا هذه نم ةدافتسالا ديدمت مت–
ةعماجب جد نويلم2,1 غلبمبو2رئازجلا ةعماجب جد000551 غلبمب ةسسؤملا جراخ نم صاخشأ دافتسا ذإ
غلبم حنم لصاوتملا نيوكتلا ةعماجبو .ةعماجلا يمدختسم ةمئاقب نيلجسم ريغ صاخشأ ةدئافل حنم ،3رئازجلا

.ةمدخلا ذيفنت تقو بصنملل الغاش نوكي نأ نود ،ةسسؤملا لوؤسم ةدئافل جد نويلم02,5
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نم لك حلاصل ،يلاوتلا ىلع ،جد000004 يلاوحو جد نييالم6 نم رثكأـب ردقي غلبم حنم مت ،كلذ ىلع ةدايزو
يفاصلا هبتار ةرم5,31 لداعي ام(3رئازجلا ةعماجل بساحملا نوعلاو لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل بساحملا نوعلا
،ةحارصب ،يلاملا بقارملا عم هداعبإ متو تامدخلا هذه زاجنإ يف كراشي ال بساحملا نوعلا نأ نم مغرلاب ،)يونسلا

.1ةيلاملا ةرازو اهتردصأ ةركذم ساسأ ىلع ةحنملا هذه نم ةدافتسالا نم

امك تامدخلا زاجنإ يف ةكراشملل نيوعدملا صاخشألل ةيمسالا ةمئاقلل ،اقبسم ،فرصلاب رمآلا دادعإ مدع–
ةعماجب .ةزجنملا لاغشألا عم بسانتت ال ةحنملا هذه عيزوتل تايعضو قلخ ىلإ ىدأ ،صوصنلا يف ددحم وه
يمدختسم ىلع ةعزوملا ةيعيجشتلا ةحنملا تغلب ،4102 ةنس لالخ ،لاثملا ليبس ىلع ،لصاوتملا نيوكتلا
وهو ،جد نويلم2٩,0 ليهأتلا ةداعإو ىوتسملا نيسحتب قلعتملا نيوكتلا تاطاشن زاجنإب اوماق نيذلا ةسسؤملا

ريغ ةفصب نيكراشملا نيمدختسملل ةبسنلاب تغلب نيح يف ،ةحنملا عومجم نم %06,6 ةبسن ىوس لثمي ام
ةلاكو” ومدختسم دافتسا ،كلذ ىلإ ةفاضإو .ةحنملا نم %45 يلاوح ةبسن لداعي ام يأ ،جد نويلم0٩,31 ةرشابم
ام وهو ،جد )1( نويلم نم رثكأـب ردقت ةحنم نم ،نيوكتلا تاطاشنب ةينهم ةقالع يأ مهل سيل نيذلا ،”ةبساحملا

 .نيوكتلاب ةفلكملا ةئيهلل حونمملا غلبملا قوفي

ةيجوغاديبلا ةدحولل ةصصخملا ةصحلاب قلعتي اميف–

وأ ةيجوغاديبلا ةدحولل ةصصخملا )%5 وأ %01( ةصحب لفكتلا تايفيكل ةددحملا ةيميظنتلا ماكحألا نأ ظحول
نأ ضورفملا نم ناك يتلا ةصحلا هذهو .اضيأ اهمارتحا متي مل تامدخلا زاجنإب ايلعف اماق نيذللا ثحبلا ربخم
ةيليمكت ةحنم لكش يف اهحنم مت ،ةلودلا تاناعإ ىلإ ءوجللا نم للقتو لمعلا فورظو لئاسو نيسحت يف مهاست

 .تاسسؤملا يمدختسمل

 : ةيتآلا تالاحلا ليجست مت

اذهبو .نارهوو3رئازجلا يتعماجب لاحلا وه امك )4102/6102( ةباقرلا لحم ،ةرتفلا لكل %5 ةصح ّبص مدع–
،تاريسفت ةيأ نوينعملا نويمومعلا نوبساحملاو فرصلاب نورمآلا مدقي مل صوصخلا

تايلكب هليجست مت ام وهو ةعماجلل يسيئرلا بساحملا نوعلا باسحب ةيلكلل ةصصخملا ةصحلا ّبص–
،نارهو ةعماج

لاحلا وه امك ،داتعلاو مزاوللا ءارشب ةقلعتملا فيلاكتلا ةيطغتل )%5( ةيجوغاديبلا ةدحولا ةصح صيصخت–
ةلباقلا فيلاكتلا نمض جردت نأ بجي ناك فيراصملا هذه نأ نيح يف ،2 رئازجلا ةعماج يف صوصخلا هجو ىلع
،انوناق هل ةصصخملا ليخادملا نم لكيهلا اذه مرحت مل ةسرامملا هذه ّنإ .عيزوتلا لبق ليخادملا نم مصخلل
،نيكراشملا نيمدختسملل ةمدقملا ةيعيجشتلا ةحنملا غلبم عفر يف تمهاس لب ،بسحف

يمدختسم ةدئافل ،تاونس ةدع ذنم اذهو )%01( ةيجوغاديبلا ةدحولل ةصصخملا ةصحلا لمجم بص–
مقر يذيفنتلا موسرملا نم4 ةداملا ماكحأل افالخ ،لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل نييرادإلا نيمدختسملاو ريطأتلا

.اقباس ةروكذملا تارارقلاو214-8٩

نيوكتلا ةعماجل بساحملا نوعلا تالسارم لوح7102 ةنس وينوي31 يف ةخرؤملا ةبوجألا اضيأ تدكأو
لفكتلا تايفيك لوح ةيلاملا ةرازول ميظنتلا ةيريدمو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول ةهجوملا لصاوتملا

تاـمدخلا زاـجـنإب اوــماــق نــيذــلا لــكاــيــهــلا يلوؤسم ةدــئاــفــل ةــحــنــم ةــفصب اــهــعــيزوــت نــكــمــي ناــك” نإو %01 ةصحـــب
ةدحولل صصخت نأ بجي نكلو ةحنمك عزوت نأ ،لاوحألا نم لاح يأبو بجي ال ةحنملا هذه” نأب ،”لاغشألاو
.”لمعلا فورظو لئاسو نيسحت دصق ةمدخلا زاجنإب تماق يتلا ثحبلا وأ لاغشألل ةيجوغاديبلا

.جد نويلم44 ـب ةحنم لكش يف ةعوفدملا ةيجوغاديبلا ةدحولل ةصصخملا ةصحلل يلامجإلا غلبملا ردقي

ةدافتسا لوح ينوناقلا يأرلاب قلعتملا لاؤسلا ىلع ادر ،ةينازيملل ماعلا ريدملا نع ةرداصلا٩002 ةنس ويلوي4  يف خرؤملا8886 مقر1
.ةيعيجشتلا ةحنملا نم يلاملا بقارملا
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ةحيحص ةفصب ذيفنتلا زيح هعضو متي مل ةيسيئرلا ماهملا نع ةدايز ةزجنملا ةيوناثلا تاطاشنلا ماظن ّنإ
ةنراقم تاطاشنلا هذه نع ةجتانلا ليخادملا عضاوت ىلإ ةفاضإلابف .يلاعلا ميلعتلا عاطق تاسسؤم فرط نم
.راطإلا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط متي مل اهعيزوت نإف ،ةلودلا فرط نم تاسسؤملا هذهل ةمدقملا تاناعإلاب

مهاس ،ةيلآلا هذهل ذيفنتلا زيح عضو طورش ةباقر فعضو ةياصولا حلاصم فرط نم ةعباتملا بايغ نأ امك
،تحبصأ يتلا ةيوناثلا تاطاشنلا ةعيبطو فادهأ عم ىشامتت ال يتلا ةيداعلا ريغ ةيعضولا هذه زورب يف

.يفاضإ لخد ردصم ،نيمدختسملا تائف ضعبل ةبسنلاب

ىلإ ةدوعلا لثم ،ةيميظنتلا صوصنلا يف ةدوجوملا صئاقنلا ةجلاعم هناكمإب ناك ةعباتملا نم عونلا اذه ّنإ
.ةيعيجشتلا ةحنملا ةبسنو غلبم فيقست أدبم

روكذملا214-8٩ مقر موسرملاب ىغلملا،2٩٩1 رياني4 يف خرؤملا50-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ّنإف ،لعفلابو
)ايلاح قبطملا %05 نم الدب( %53 ـب ةيعيجشتلا ةحنملا ةبسن ةهج نم ،ددح عوضوملا سفن نمضتملاو اقباس
يدعاقلا رجألا تارم )3( ثالثب ةحنملا هذه ناونعب حونمملا يونسلا غلبملل ىصقألا دحلا ،ىرخأ ةهج نم ،ددحو
 .يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ةبسنلاب رجألا نم %05 ىلإ ضفخت ةبسنلا هذهو ،كراشملل

%53 نم الدب ةسسؤملا ةينازيمل ليخادملا نم %05 ةصح صيصخت ىلع موسرملا اذه صن ،كلذ ىلع ةدايزو
 .ايلاح ةقبطملا

مدع تالاح يدافتو ةيعيجشتلا ةحنملا ىغتبم مارتحا نم ةلاحم ال نكمت دق تاءارجإلا هذه نأ حضاولا نم
.ةيسيئرلا ماهملا نع ةدايز ةزجنملا تامدخلاو تاطاشنلاب لفكتلا يف نييلاحلا نيابتلاو سناجتلا

تايصوتلا

حيضوتب كلذو ةيوناثلا تاطاشنلاب ةقلعتملا ةيميظنتلا ماكحألا يف ماجسناو سناجت لاخدإ ىلع لمعلا–
،تاسسؤملل ةيسيئرلا ماهملل رظنلاب اهقاطنو اهتعيبطل رثكأ

،عاطقلا تاسسؤم لك ىدل ليخادملا عيزوتو فيلاكتلا مصخ تايفيك قسانتو ديحوت ىلع رهسلا–

تازواــــجــــتــــلا يداــــفــــت لــــجأ نــــم ةــــياصوــــلا فرــــط نــــم ،تاــــمدخلا هذــــهــــل ةــــعــــباــــتــــمو ةـــــباـــــقر ماـــــظـــــن ءاسرإ–
 .اهنم ةياقولاو ةلجسملا تافارحنالاو

لصاوتملا نيوكتلا ةعماج ريدم ةباجإ
يف اهومتحرط يتلا تالاكشإلاو تالؤاستلا لوح ةمزاللا تاحيضوتلاو تاباجإلا مكتدايسل مدقن نأ انفرشي

: يتأي امل اقبط ،)لصاوتملا نيوكتلا ةعماج( انتسسؤمب ةقلعتملاو ريرقتلا اذه

ةيوناثلا تاطاشنلل ةمظنملا صوصنلا يف سناجت مدعو ضومغ .١.٤

ةيوناث ماهم ىلإ ةيسيئرلا ماهملا ليوحتب ةقلعتملا ةظحالملا صخي اميف–

رفوتت نطاوم لك نيكمت يف ةصاخ نمكت لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل ةيسيئرلا ماهملا نأ ىلإ ةراشإلا يغبني
.ةيعماج ةداهشب للكملا يلاعلا نيوكتلاب قاحتلالا نم ةبولطملا طورشلا هيف

اهديدحت مت ،ةيليهأتو بلطلا بسح ةينيوكت تارود يهف ةعماجلا اهب موقت يتلا ىرخألا تانيوكتلا امأ
تاطاشنلا ةمئاق ددحي3102 ةنس ربمتبس8 يف خرؤم يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول رارق بجومب
متو ،ةيسيئرلا اهتمهم نع ةدايز لصاوتملا نيوكتلا ةعماج فرط نم اهزاجنإ نكمملا لاغشألاو تامدخلاو

 : يهو ،ةفلتخم تاطاشن )5( ةسمخب اهديدحت
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: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلا ةمئاق ددحت:2 ةداملا

،نيوكتلا ةسدنهل ةقفارملاو ميظنتلا–

،صصختملا جردتلا دعب املو ةيليهأتلا ،بلطلا بسح ةينيوكتلا تارودلا ريطأتو ميظنت–

،ةينهملا تارابتخالاو تاقباسملاو تاناحتمالاو تايقتلملا ريطأتو ميظنت–

يوبرتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيرصبلا ةيعمسلا تاجوتنملاو ةيمقرلا ةيميلعتلا قئاثولا زاجنإو ميمصت–
،يسيسحتلاو

.ءارآلا ربسو تاقيقحتلا زاجنإو ميمصت–

ةنس ربمسيد7 يف خرؤملا214-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ةيناثلا ةداملل اقيبطت يرازولا رارقلا اذه ردص
تاذ تاسسؤملا اهب موقت يتلا تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا ةمئاق يصولا ريزولا ددحي نأ ىلع تصن يتلا8٩٩1
.ةيسيئرلا اهتمهم نع ةدايز يرادإلا عباطلا

تاساردلاك ةفلتخم الاكشأ هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلا ذخأت:2 ةداملا
.زاجنإلاو ةيمنتلاو ثوحبلاو

تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل ةبسنلاب تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا هذه ةمئاق ،رارقب ،يصولا ريزولا ددحي
.يرادإلا عباطلا

،ةيصولا ةطلسلا اهرابتعاب ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول لصاوتملا نيوكتلا ةعماج عوضخ مكحبو
.اهنع ةرداصلا ةينوناقلا صوصنلاو ماكحألا قيبطتب ةمزلم يهف

بسح هتجلاعم متت هيلإ مترشأ يذلا ةيوناثلا تاطاشنلل ةمظنملا صوصنلا يف سناجتلا مدعو ضومغلا نإ
دعب امو جردتلا روط يف نيوكتلا نود” ةرابع ةفاضإب افلاس روكذملا يرازولا رارقلا يف رظنلا ةداعإ يف انيأر
: يتألاك حبصتل2 ةطملا2 ةداملا يف ”جردتلا

يف نيوكتلا نود صصختملا جردتلا دعب املو ةيليهأتلا ،بلطلا بسح ةينيوكتلا تارودلا ريطأتو ميظنت”
.”جردتلا دعب امو جردتلا روط

نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملاو لصاوتملا نيوكتلا ةعماج نيب ةيقافتالا صخي اميف–

فرط نم ةيوناث ةمهم هرابتعا مت دقف ،ةعماجلل ةيسيئرلا ماهملا نمض لخدي نيوكتلا اذه نأ نم مغرلاب
: اهنم ركذن بابسأ ةدعل كلذو ،اقباس ةعماجلا يلوؤسم

نيب ةيقافتا ماربإ متو ،نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا نم بلطب ءاج هنأل بلطلا بسح نيوكتلا اذه ربتعا–
.ةيباقعلا ةسسؤملا ةعيبطل مئالم يونس جمانرب قفو ءالزنلا نيوكتل نيتسسؤملا

تاسسؤملا ىلإ ةصاخلا مهتايناكمإب لقنتلاب ةذتاسألا موقي ثيح ،صاخ عباط اذ نيوكتلا اذه ربتعا–
.نيجاسملل يجوغاديبلا ريطأتلا ريفوتل كلذو ةعماجلا رقم نع تارتموليكلا تارشع دعبت يتلا ةيباقعلا

مهتحص ىلع ارطخ لثمت بابسأل نيفوقوم عم نولماعتي ةذتاسألا نوك ،ةرطاخم هيف نيوكتلا اذه ربتعا–
.نيفوقوملا ءالؤه جامدإ ةداعإ لجأ نم لمعلا ةرورضب مهسيسحت بجيو ةيسفنلاو ةيندبلا
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نيوكتلا اذهل نيرطؤملا نيفظوملاو نينوكملا ةذتاسألل يدام ضيوعت صيصخت ةعماجلل امازل ناك اذهل
.ةيباقعلا تاسسؤملا يف لمعلاو لقنتلا ىلع زيفحتلل

ليدعتب تمق ،فلملا اذه صوصخب ةعساو ةراشتساب يمايق دعبو ،ةعماجلل ريدمك يبيصنت دعب ةرشابمو
ثيح ،ةيوناثلا ماهملاو ةيسيئرلا ماهملا نيب لصفلاب انمقو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا عم تايقافتالا ىوتحم

،ةعماجلا ةينازيم يف ةرشابم لخدي ليجستلل قوقحك هصيصختو دحاولا بلاطلا ةفلكت نم جد0053 مصخ مت
انداهتجا بسح ةيوناثلا تايلمعلا نمض لخديو ةيرادإلاو ةيجوغاديبلا ءابعألل هصيصخت مت يقابلا غلبملاو
.صاخلا

ةيجوغاديبلا ةحلصملا نم الدب ةرادإلا نم ةيوناثلا تاطاشنلا ضعبب مايقلا .١.2

بلطلا بسح نيوكتلا صخي اميف

نم وأ نينوكتملا ثيح نم ددعلا ةدودحم دج تانيوكت يه ةيزكرملا ةرادإلا يف ماقت يتلا ةينيوكتلا تارودلا
ةمصاعلا رئازجلل ةعباتلا لصاوتملا نيوكتلا زكارم يف اهب مايقلا نكمي الو - تاعاق3- اهل ةصصخملا تاعاقلا ثيح
ةلغتسم  تاعاقلا نوك ةيراهنلا ةرتفلا لالخ نيوكتلا ةلوازمب اهل حمست ةيجوغاديب لكايه ىلع اهرفوت مدعل ،طقف
ةيرادإلا تائيهلاو تاسسؤملا حاحلإ ىلإو ،ةهج نم ةيراهنلا ةرتفلا لاوط زكارملل ةنضاحلا تاعماجلا لبق نم
.نيوكتلا نم اهتجاح ةيبلتل

ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا صخي اميف

تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا ططخملا دادعإب موقت نيمدختسملل ةيعرفلا ةيريدملا نأ ىلإ ةراشإلا يغبني
ىلع متيف تاقباسملاو تاناحتمالا ميظنت اّمأ ،الإ سيل )ناحتمالا زكارم( لصاوتملا نيوكتلا زكارم نيب قيسنتلاو
.طقف لصاوتملا نيوكتلا زكارم ىوتسم

زكارملا ىوتسم ىلع مت ،حشرتم00431 حلاصل ةيقافتا4٩٩ ذيفنت نأ حيضوتلا يغبني ،راطإلا اذه يفو
.ةيزكرملا ةرادإلا ىوتسم ىلع سيلو ينطولا بارتلا ربع ةعزوملا

اهعيزوتو ةيوناثلا تاطاشنلا نع ةجتانلا ليخادملاب لفكتلا يف تافارحناو صئاقن .2.2

وهو ليصحتلا يف رخأت دجوي امنإو ،تاداريإلل ليصحتلا تادنس رادصإ يف رخأت يأ دجوي ال هّنأ ىلإ ريشن
ينوناق عازن يف اهعم لوخدلا يلاتلابو ةلودلل ةعبات ةيمومع تارادإو تاسسؤم مه نينيدملا بلغأ نأ ىلإ عجار
قيرط نع لحلا ىلإ ةداع أجلن اذل ،ةصاخ ةفصب ةياصولاو ةماع ةفصب ةيمومعلا ةرادإلا ةعمسب رضي دق يلام
 .اهتامازتلاب ءافولا يف رثعتت يتلا تارادإلا نم ةيلقأ كانه نأ املع ،ديدستلا يف رخأتلا ضعبب ولو يضارتلا

ةلاكو حلاصم عم قيسنتلاب ةيزكرملا حلاصملا اهلذبت يتلا تادوهجملا ىلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجت امك
يف رخأت وأ مدع يدافتل ةمدقملا تامدخلا ءاقل تاداريإلا ليصحت ةكرح دصرو ةعباتم يف ةعماجلل ةبساحملا

.اهليصحت

تاطاشنلا زاجنإل ةمزاللا ءابعألاب حيحص ريغو نيابتم لفكت .2.2.2

ءاويإلاو ماعطإلا تاقفن–

ةعماجلا تاراطإو يريدم ةدئافل ناك ،بئارضلل ةينطولا ةسردملا عم ةيقافتالاب نيقلعتملا ماعطإلاو ءاويإلا ّنإ
ةفلكم ةيعرف ةينقت ةنامأ بيصنت دصق ينطو عمجتب ناحتمالا لبق ةعماجلا مايقل اذهو ،نينحتمملل سيلو
 .ةيقافتالا كلت نم5 ةداملا يف روكذم وه امك تاناحتمالا ريس نسح ةيلمع ةبقارمو ةعباتمب
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ةيجوغاديبلا ءابعألا نمض نيمئادلا ةذتاسألا تاقفن جاردإ–

8 يف خرؤملا يرازولا رارقلا رودص لبق تناك اهنأ ايلج حضتي ،نيوكتلا تارود ةيادب خيراوت ىلإ ادانتسا
،فيلاكتلا نمض لخدت يتلا ةصاخلا تامدخلا نمث ديدست نأ ىلع ةنماثلا هتدام يف صني يذلا3102 ةنس ربمتبس
.ريغلا لبق نم ةزجنم نوكت

،لؤاست لحم نكت مل ةيجوغاديبلا ءابعألا نم ريرقتلا يف نيروكذملا نيمئادلا ةذتاسألا ةدافتسا نإف ،هيلعو
اميس ال ،ركذلا فلاسلا يرازولا رارقلا رودص قبست يتلا نيناوقلاو ميسارملا يف عنملا اذه دوجو مدعل ارظن
موقت يتلا لاغشألاو تامدخلا نع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيك ددحي يذلا214-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا

.ةيسيئرلا اهتمهم نع ةدايز ةيمومعلا تاسسؤملا اهب

ءاــبــعألا نــمض نيمــئادـــلا ةذـــتاسألاو نيفـــظوملا باـــعـــتأ جاردإ يف لصاوـــتملا نـــيوـــكـــتـــلا ةـــعـــماـــج تعـــنـــتـــما دـــقو
.هالعأ روكذملا يرازولا رارقلا رودص ذنم كلذو ةيجوغاديبلا

ةيسيئرلا ماهملا نع ةدايز ةزجنملا تاطاشنلا نع ةجتانلا ليخادملل ينوناق ريغ عيزوت .2.2.3

%٠٥ ةيعيجشتلا ةحنملا صخي اميف–

رايعم قفو مت كلذ ىلع ةدمتعملا سسألاو غلبملا ديدحتب قلعتي اميف اميسال ،ةيعيجشتلا ةحنملا عيزوت نإ
ينطولا بارتلا ربع زكارملا فلتخم عم قيسنتلا ىدمو هتعباتمو هديسجت ىدمو عورشملا دادعإ يف ةيلوؤسملا

.هب ةلص هل مأ ارشابم ناك نإ طاشنلاب طابترالاو ةيداصتقالاو ةيرادإلا تائيهلاو

عيزوتل تاررقم مهلاسرإب كلذو )زكارملا ءاردم( ةيجوغاديبلا تادحولا يلوؤسم عيمج ةراشتساب انمق دقو
ةحونمملا غلابملل ةددحملا مئاوقلا نأ ثيح ،مهاوس نود تايلمعلا يف ايلعف نيكراشملا ناوعألا ىلع عيجشتلا ةوالع
.ةقطنم لكل ةيجوغاديبلا تادحولا يلوؤسم فرط نم ةيضمم عيجشتلا ةوالع ساسأ ىلع

،ةيعيجشتلا ةحنملا نم ةعماجلا ةسائر يفظومو تاراطإ يأ ،ةيزكرملا ةعماجلا ةرادإ ةدافتسا صوصخب امأ
عورشمك هفصوب اءدب ،ةفلتخم تايفيكب نيوكتلا تارود يف نيكراشم مهتفصب ةعماجلا ريدم نم ررقمب تمت دقف
ةيلمعلاب ةينعملا زكارملا فلتخم عم ناديملا ةيضرأ ىلع هديسجت ىلإ ،ةمدخلل ةبلاطلا ةئيهلا عم هتشقانم ىلإ
عيمجب ةعماجلل ةيزكرملا ةرادإلا ةمهاسم و ةكراشم نود نم ةينيوكت تارود ميظنت نكمي ال ثيح ,ةينيوكتلا

ةمهاسم نود نم اهدحو نيوكتلا ةيلمعب لفكتلا اهنكمي ال نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملل ةبسنلاب كلذكو ،اهحلاصم
فلتخم رييستب ةينعم اّهلك ةعماجلا ةسائر حلاصم نأ ىلع دكؤت رييستلا ةدعاق نأل .حلاصملا يقاب ةكراشمو
.ةفلتخم تايفيكبو ةتوافتم تاجردب ماهملاو فئاظولا

ينوكو5102 ةنس وينوي يف اهلاغشأ تهتنا يتلاةزفلتملا سوردلاب ةقلعتملا ةظحالملا صخي اميف
،كاذنآ ،هتملتسا يذلا فلملا نأ ىلإ عجار كلذف ،عيجشتلا ةوالع نم يتدافتساو ةنسلا سفن نم ربوتكأ يف تنّيع
تعدتسا هتساردو ،ةيمييقتلا وأ ةيميظنتلا وأ ةيرادإلا ءاوس ،بناوج ةدع نم زهاج ريغو ةساردلا لمتكم ريغ ناك
ةداعإ ينم بلطت دقف ،يحاونلا عيمج نم همامتإ لجأ نم ةيصولا ةرازولاو ةعماجلا ةسائرب لمع تاسلج ةدع دقع
يف نيلخدتملا لك عم ةمربملا ةيقافتالا عم اهتقباطم ىدم عم رظنلاو ةزجنملا سوردلا عيمجل صحفلاو قيقدتلا
سوردلا يممصمو نيجتنمو نيروصم نم ،يرصبلا يعمسلا لاجم يف نيينقتو نييفحص ،ةذتاسأ نم ةيلمعلا

  .خلإ... دعب نع
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تامدخلاو تاطاشنلا راطإ يف ةحونمملاةيعيجشتلا ةحنملا نم بساحملا ليكولا ةدافتسا صخي اميف
ليكولا ةمهم نأ بابلا اذه يف ءاج دقف ،اهل ةيسيئرلا ةمهملا نع ةدايز ،ةعماجلا اهب موقت نأ نكمي يتلا لاغشألاو
.راطإلا اذه يف ةحونمملا ةيعيجشتلا ةحنملا نم ةدافتسالاو ىفانتت بساحملا

ةمئاقلا نمض دجويو لصاوتملا نيوكتلا ةعماج يف راطإو مئاد فظوم بساحملا ليكولا ّنأ انداقتعا بسح
يلاملا هقش يف نيوكتلا تارود رييستو ميظنت ةيلمع نم ريبك ءزج يف مهاس ،ةعماجلا يفظومل ةيمسالا

فلكو ،ةعماجلا اهب تماق يتلا لامعألاو تاطاشنلا عيمج يف ةيناديملا هتكراشم ىلإ ةفاضإلاب ،يبساحملاو
هذه نم ديفتسي نأ هنكمي هّنأ انيأر ،ةيسيئرلا هماهم جراخ زكارملا فلتخم ربع ةيرادإ تامهمب نيفظوملا يقابك
 .نيمهاسملا نيدقاعتملاو نيمئادلا نيفظوملا لكب ةوسأ ةحنملا

يلامجإ ربتعي وهف ،ريرقتلا يف روكذملا بساحملا ليكولل حونمملا ةيعيجشتلا حنملا غلبم صخي اميف امأ
تاــقــباسملاو نــيوــكــتــلا تارود رــيــيستو مــيــظــنــت ةــيــلــمــع يف تاوــنس ةدــعـــل هـــتـــمـــهاسم نـــع تاضيوـــعـــتـــلا غـــلـــبـــم
 .تايالولا ربع زكارملا نم ديدعلا يف اهب فلكملا ةيرادإلا تامهملا نعو ،ةينهملا تاناحتمالاو

ليكولا عنمتو ينثتست ةيرازو ةميلعت وأ حيرص ينوناق صن دجوي ال ،يملع بسح هنأ ىلإ ةراشإلا دوأ
نيعضاخلا نينيعُملا نيبساحملاو نييلاملا نيبقارملا نوك عيجشتلا ةوالع نم ةدافتسالا نم دمتعملا بساحملا
ىنثتسُيو ،مهطاشنب ةطبترم ةديدع تازايتماو ةيزيفحت ريبادتو يضيوعت ماظن نم نوديفتسي ةيلاملا ةرازول
.نودمتعملا نوبساحملا تاضيوعتلا هذه نم

%٠١ ةيجوغاديبلا ةدحولا ةصح

ناوعأ اهنم ديفتسي ةحنم ساسأ ىلع ةيجوغاديبلا ةدحولا لمع فورظ نيسحت مهف مت ،ةعماجلا ةأشن ذنم
نيبردتملاو ناوعألا ىلع تاينيعستلا ةيادب ذنم ةقيرطلا سفنب عزوت تناك يتلا ةعماجلل ةيجوغاديبلا ةدحولا
سلجمل ةعباتلا ةباقرلا تائيه عيمج ّنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإو .معدلا ومدختسم مهيف نمب لاغشألا يف اوكراش نيذلا
انهابتنا تفلت مل ،ةقباسلا تاونسلا لالخ ةعماجلا تاباسح يف تققد يتلا ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا وأ ةبساحملا
ىلع مهفت تناك دقف ،لاجملا اذه يف تايصوت انل تمدق وأ ،نيمدختسملا ىلع ةحنملا هذه عيزوت ةيعورشم مدع ىلإ
ةرشع ةبسن نأ ىلع صنت يتلا214-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم4 ةداملا نم ريخألا رطشلا ساسأ ىلع حنمت اهنأ
نيسحت دصق ةيلعف ةفصب ةمدخلا تذفن يتلا ثحبلا وأ لاغشألل ةيجوغاديبلا ةدحولاو ربخملل حنمت ” ةئاملاب )01(
.” اهلمع فورظو اهلئاسو

لسرأ يذلا راسفتسالا ىلع درلا رثإ ىلع ةحنملا هذه فرص فاقيإ مت ،7102 ةنس ويلوي رهش نم ءادتبا هّنأ الإ
نأ باوجلا ناكو ،”لمعلا فورظ نيسحت ” ةرابع دصق نم دكأتلل ةيلاملا ةرازو لبق نم لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل
ناك ام سكع ،تاطاشنلا هذه يف نيكراشملا نيفظوملا ةدئافل اهصيصخت ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال %01 ةصح
.هيلع اًفراعتمو دقتعي

ةغايص ثعب ةداعإ لجأ نم ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم قيسنتلاب ،نيدهاج ىعسنس انّنإ
اهنييحتو لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل ةمظنملا صوصنلا عيمج يف رظنلا ةداعإ ىلإ فدهي ناث عورشم ةدوسم
.ةيصولا ةرازولاو اهلمأن يتلا فادهألاو ىشامتت اهلعجو ،نيتلماك نيتيرشع نم رثكأ اهيلع ىضم هّنأو ةصاخ
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دراوملا دشحب ةقلعتملا ةطشنألل ةصاخ ةيمهأ ةيمومعلا تاطلسلا تلوأ ،ةيخانملا تاريغتلا ةهجاوم دصق
،ىربك تارامثتسا ريخست مت ،لاجملا اذه يفو .ةيفوجلا هايملاو ةيحطسلا هايملا لالغتسا اميسال ،ةيئاملا

ذإ ،)٩102-5102( يداصتقالا ومنلا ديطوت جمانرب اذكو ،)4102-0102( يداصتقالا ومنلا معد جمانرب ناونعب
.جد رايلم554,335 ةطشنألا هذه ةجمربل ةيلامجإلا جمانربلا ةصخر تغلب

ةرتفلا تطغ يتلا ةيدملاو سادرموبو ةديلبلا تايالو يف نيجمانربلا نيذه ذيفنت ةباقر ةيلمع ترهظأ
دشحلا تآشنم ةريظح يف ةدايز ىلإ تدا دق تايالولا هذه يف ةيئاملا دراوملا دشح ةطشنأ ّنأب ،6102-0102 نم
ءاوس ،تاوجفلاو صئاقنلا نم ديدعلا ليجست مت هّنأ ريغ .نكاس لكل ءاملاب يمويلا دوزتلا يف ظوحلم نسحتو

قلعتي اميف كلذكو ،اهمييقتو اهتعباتمو اهب ةقلعتملا عيراشملا ةرادإ يف وأ ةطشنألا هذه ةجمرب لاجم يف
.ةزجنملا هايملا تآشنم لالغتساو ةنايصب

نيب قيسنتلا مدعو ،لاجملا اذه يف ةيميظنتلا ماكحألا ةاعارم مدعب عيراشملا ليجست زيمت ،لعفلابو
.ةنيحمو ةقيقد ةيجولورديه تاسارد بايغو ،تاعاطقلا

تآشنمل زاجنإلا لاغشأو تاساردلا لامكتساو زاجنإ يف اًرخأت عيراشملا ذيفنت لجس ،كلذ ىلع ةوالعو
 .تاقفصلل قحالملا دادعإو جماربلا صخر مييقت ةداعإل رركتملا ءوجللاو ،يرلا

ضعبلا رثأت يتلا ةزجنملا دشحلا تآشنم ةنايصو لالغتسا يف ةمارصلا صقن ظحول ،رخآ بناج نمو
 .هتازيهجتل ةمدقتم دج روهدت ةلاح نم يناعي رخآلا ضعبلا نأ نيح يف ،ثولتلاو لحوتلاب اهنم

ةيدملاو ةديلبلاو سادرموبتايالو يف ةيئاملا دراوملا دشح .٥

،لامشلا يف ةصاخ ،هايملا ىلع بلطلا ديازتو يفارغميدلا ومنلاو يرضحلا روطتلاو ةيخانملا تارييغتلا لثمت
.)يعانصلاو يرلاو ينكسلا( ةيئاملا دراوملاب نيلمعتسملا فلتخمل مادتسملا ديوزتلا لجأ نم ةريبك تايدحت

مقافت يف داز ،1002-0002 يتنس هتورذ فافجلا غلب ثيحب ،راطمألا طقاست ضافخنا نإف ،كلذ ىلع ةدايزو
.مظتنم ريغ طقاست تاذ وأ راطمألا ةليلق قطانم ربتعت دالبلا يضارأ نم %08 ّنأ ملعلا عم ،يئاملا داهجإلا ةيعضو
اذه نمو .ةنسلا يف /3م رايلم3,4٩ ـبردقت طقاست تايمكب دالبلا لامش يف اساسأ ةدجاوتملا قطانملا هذه زيمتتو
هايملا نايرج ىرسم دوزت ،ةطقاستملا تايمكلا نم %31 ةبسن لثمي ام يأ ،طقف3م رايلم4,21 هايملا نم مجحلا
.ةيفوجلا ةيئاملا تاقبطلاو ةيحطسلا

ةصحب يأ ،ةنسلا /3مرايلم2,٩1وحنب الامجإ يئاملا نوزخملا ردقي ،ةيئاملا دراوملا ةرازو تانايبل اقفو
/ ةنس /3م0001 ـب يلودلا كنبلا ريياعمل اقفو هايملا ةردن ةبتع ديدحت مت نيح يف ،درفلل ةنسلا /3م084 يواست

2,3و ةيحطسلا هايملا نم3م رايلم5 اهنم ،3م رايلم2,8 دوشحملا مجحلا زواجتي ال ،ةرفوتملا هايملا هذه نم .نكاس
.ةيفوجلا هايملا نم3م رايلم

يف صقنلا يلج لكشب نيبي ام وهو ،%02 بلاغلا يف زواجتت ال برشلا هايمب ديوزتلل ةصصخملا ةصحلا ّنإ
ةيمك نم صلقي ام ،عيزوتلا ةكبش مدق نع جتانلا هايملا عايض ةيعضولا هذه ةدح يف دازو .ناكسلا تاجايتحا ةيبلت
تغلب ،٩002 ةنس ةياهن يفو .ةلوقنملا هايملا ةيمك نم %04ىلإ نايحألا ضعب يف تلصو يتلا ةعزوملا هايملا
ةيفوجلا هايملا نمو %07 ةبسنب دودسلا نم ةيتأتم يهو ،3م رايلم6,1 يرشبلا كالهتسالل ةعزوملا تايمكلا

،موي /رتل541 يأ ،ةنس/3م35 ىوس لثمت ال برشلا هايم نم درفلا ةصح نإف ،تايمكلا هذهل ارابتعاو .%03 ةبسنب
.موي /درف /رتل052 ــــب )SMO( ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم فرط نم ددحملا لدعملا ردقي نيح يف

دــيازــتملا هاــيملا نــم ينــطوــلا بلــطــلا ةــيــبــلــت ةرورضل ةــباــجــتساو ةرــيــبــكــلا تاــقوــعملا هذــه ةــهــجاوـــم دصقو
لالغتسا اميس ال ،ةيئاملا دراوملا دشحب ةقلعتملا ةطشنألل ةصاخ ةيمهأ ةيمومعلا تاطلسلا تلوأ ،رارمتساب
جماربلا راطإ يف ةمهم تاليومت دصر لالخ نم اذهو )رفحو رابآ( ةيفوجلا هايملاو )دودسلا ءانب( ةيحطسلا هايملا
.ةيمنتلل ةيسامخلا
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جردنتو ،ةيئاملا دراوملل اًجامدناو ةعاجن رثكأ رييست نامض ىلإ رامثتسالا لاجم يف تادوهجملا هذه فدهت
قلعتملا ،7 ج فدهلا اميس الو ،)5102-0002( ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا قيقحتب اندلب تامازتلا راطإ يف اضيأ
.”يحصلا فرصلاو برشلا هايم ىلع عيمجلا لوصح نامضب”

)ECCP)0102-4102 يداصتقالا ومنلا معد جمانرب راطإ يف ،عاطقلا اهب مزتلا يتلا ةربتعملا تارامثتسالا ّنإ
دراوملا دشح تآشنم ةريظح يف ةدايز اهنع بترت،)٩102-ECAP)5102 يداصتقالا ومنلا ديطوت جمانرب اذكو
.رتل671 ىلإ6102 ماع ةياهن يف لقتنا يذلا ،هايملا نم درفلل يمويلا بيصنلا يف حضاو نسحت اهنع جتنو ،ةيئاملا

تاطاشن ذيفنت طورش ىلع عالطالا لجأ نمو ،)٩102-7102( تاونسلا ددعتم يباقرلا هطاشن جمانرب راطإ يف
ةيئاملا دراوملا ةرازو ىوتسم ىلع ةيتاعوضوم ةيباقر ةمهم ءارجإب ةبساحملا سلجم ماق ،ةيئاملا دراوملا دشح
)ERM(، تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولاو )TBNA(، ةيئاملا دراوملا تايريدمو )ERD( ةديلبلا تايالول
جمارب راطإ يف ةيئاملا دراوملا دشح فادهأ غولب ةجرد مييقت وه ةباقرلا هذه نم فدهلا ،ةيدملاو سادرموبو
.ةباقرلا لحم ثالثلا تايالولا يف اهركذ قباسلا ةيمنتلا

ةجمرب يف روصقلا هجوأ ىلع ءوضلا طيلستب ،6102 ىلإ0102 نم ةرتفلا تلمش يتلا تاقيقحتلا تحمسو
صئاقنلا بناج ىلإ ،ةجمربملا عيراشملا ةعباتمو رييست يف صئاقنلا ديدحتو ،ةيئاملا دراوملا دشح تاطاشن
.اهلالغتسا فعضو ةزجنملا يرلا تآشنم ةنايصب ةقلعتملا

ةيئاملا دراوملا دشح عيراشم ذيفنتو ةجمرب .١

ساسأ ىلع )TBNA( تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا لبق نم ةيحطسلا هايملا دشح جمارب ذيفنت متي
.ةرازولا عم عيراشملل ضوفملا رييستلل راطإ تايقافتا ماربإ

معد جمانرب ذيفنتل3102 ةنس ليربأ7 خيراتب يأ ،اهدادعإ يف ارخأت تفرع يتلا تايقافتالا هذه فدهتو
ىلإ ،)٩102-5102( يداصتقالا ومنلا ديطوت جمانرب ذيفنتـل7102 ةنس ربمتبس يفو )4102-0102( يداصتقالا ومنلا

ةئيهت ةداعإو زيهجتو زاجنإ ىلإ ةيمارلا زيهجتلا تايلمع عيمجل ،ةرازولا ةدئافل ةعباتمو ذيفنتو ةرادإو ريطأت
حنم تايقافتالا هذه نمضتتو .يقسلاو برشلا هايمل ةهجوملا ةيئاملا دراوملا دشحل ةيتحتلا ىنبلاو تآشنملا
زيهجتلا تايلمع ناونعب ةحونمملا ،)PA( جماربلا صخر غلبم ساسأ ىلع ةبوسحم %4 ةبسنـب ردقت ةرجأ
.ةلجسملا

ةيمنتلل ةيعاطقلا جماربلا ذيفنتب ةيئالولا ةيئاملا دراوملا تايريدم فلكت ،ةيفوجلا هايملا دشح لاجم يف
.عيبانيلا ةئيهتو رفحلاو رابآلاو ةريغصلا دودسلا زاجنإ لالخ نم ،اهب ةقلعتملا

ةيئاملا دراوملا دشح جمارب فادهأ .١.١

يذلا )ENP( هايملل ينطولا ططخملا نمض ةيئاملا دراوملا عاطقل ةيمنتلا فادهأو ةيجيتارتسا ديدحت مت
 .ةيسامخ تاططخم ربع اهزاجنإل ةيلكيهلا جماربلاو عيراشملا نم ةعومجم لمشي

ةيديلقتلا ةيئاملا دراوملا دشحو هايملا عيمجت يف رارمتسالا ،0102 ةنس نم ءادتبا ،فدهك ةرازولا تددحو
باضهلاو زجعلا قطانم فادهتسا عم ،يقسلا هايمو برشلا هايم نم تاجايتحالا ةيبلت نامضل ةيديلقتلا ريغو
.ميلقإلا ةئيهت ةسايس عم مءالتي امب ،ايلعلا

53 زاجنإل جد رايلم0002 نم رثكأ نم ومنلا معدل يليمكتلا جمانربلا ناونعب ةيئاملا دراوملا عاطق دافتسا
برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلل ةيلمع0003 نم رثكأو ةرذقلا هايملا ةيفصتل ةطحم43و ًاليوحت52وً ادس
.تاناضيفلا نم ندملا ةيامحلو ريهطتللو

،3م رايلم202,1 ىلإ ةيئاملا دراوملا عفر لوح هفادهأ روحمتتف ،يداصتقالا ومنلا ديطوت جمانربل ةبسنلاب
.يحالفلا يقسلا معدو برشلا هايم نم تاجايتحالا ةيبلتل
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دودس01 نع يمطلا عزنو ،3م نويلم58٩ عومجمب ،ادس62 زاجنإ جمانربلا اذه نمضت ،فادهألا هذه غولبل
.3م نويلم271 دشحل ،يطخ رتم000081 ـب ردقي يلامجإ قمعب رفح086 زيهجتو زاجنإو3م نويلم54 عاجرتسال

 ةباقرلا لحم )3( ثالثلا تايالولا يف ةيئاملا دراوملا دشح جمارب ىوتحم .2.١

لكوملا ،ةيفوجلا هايملاو ةيحطسلا هايملا دشح جمارب نومضم ضرع لالخ نم هصحف متيس ىوتحملا اذه
.ةيئاملا دراوملل ةيئالولا تايريدمللو )TBNA( تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل ،يلاوتلا ىلع ،اهذيفنت

ةيحطسلا هايملا دشح جمارب ىلع ةماع ةرظن–

رامثتسا جمانرب ،6102 ةنس ربمسيد13 ةياغ ىلإ )TBNA( تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ريست
ةعزوم ،جد رايلم554,335 ـبردقي جمارب صخر يلامجإب ،ةعمتجم جماربلا لكل زيهجت ةيلمع201 نم نوكتم
: يلاتلاـك

،جد رايلم5٩1,52 غلبمب عورشملا لبق ام تاساردو ةلصفم ىودج تاسارد–

،جد رايلم025,684 ةميقب دودسلا ءانب لاغشأ–

.جد رايلم047,12 غلبمب )ليغشت( ةنايصو ةئيهتو ليهأت ةداعإ–

كلذبو .جماربلا صخر عومجم نم %48 يأ ،جد رايلم٩٩3,334 تامازتلالا يلامجإ غلب ،6102 ةنس ةياهن يف
.جد رايلم650,001 هتميق ام يئاهنلا ديصرلا غلب

راطإ يف ،زيهجت ةيلمع84 ـب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تفلك ،6102 ىلإ0102 نم ةرتفلا لالخ
يف اهحنم مت ،جد رايلم٩82,88 اهنم ،جد رايلم130,٩٩ اهعومجم غلب جمارب صخرب عيراشملل ضوفملا رييستلا
تدافتسا امك.يداصتقالا ومنلا ديطوت جمانرب راطإ يف جد رايلم247,01و يداصتقالا ومنلا معد جمانرب راطإ
مت نيح يف ،)%5.27( جد رايلم578,17 ــب ردقي غلبمب جمارب صخر نم ةيئاملا دراوملا دشح تآشنم ءانب لاغشأ
ةداعإب ةقلعتملا تاطاشنلل )%82,6( جد رايلم422,6و )%31,12( تاساردلل جد رايلم23٩,02 هردق غلبم صيصخت
.ةيتحتلا ىنبلا ةنايصو ةئيهتو ليهأت

اهنم ءزج قلعتي يتلاو ،6102 ىلإ0102 نم ةرتفلا لالخ اهذيفنت يراجلا ،ةلجسملا زيهجتلا تايلمع نوكتتو
: يتأي امم ،ةينعملا )3( ثالثلا تايالولاب

ردقت ةيئاهن جمانرب ةصخرب3٩٩1 ةنس ربمسيد يف ةلجسملا ،نودرسأ ةيدوك دس ءانب ةنمضتملا ةيلمعلا •
تغلب ثيح ،ذيفنتلا روط يف لازت ال زيهجتلل ةيلمعلا هذهو .ةيدملا ةيالو دوزي يذلاو ،جد رايلم714,14 ـب
،جد نويلم462,8 هتميق ام6102 ةنس لالخ ةلجسملا تاديدستلا

ـب ردقت ةيئاهن جمانرب ةصخرب2002 ةنس وينوي يف ةلجسملا ،ةريودلا ّدـــــس ءانبب ةقلعتـــملا ةـــيـــلـــمـــعلا •
،ةديلبلا ةيالو دوزي يذلاو جد رايلم123,32

جد رايلم022,7 ـب ردقت جمانرب ةصخرب٩002 ةنس ربمسيد يف ةلجسملا ،ناميلس ينب دس ءانب ةيلمع •
،ةيدملا ةيالو ديوزتل ههيجوت متيس يذلاو

ردقت ةيئاهن جمانرب ةصخرب ،0102 ةنس سرام يف ةلجسملا ،دودسلا تادعم ةنايـــــص ةنـــمـــضــــتــــملا ةيلمعلا •
،)سادرموب ةيالو( تبصقت دسو )ةديلبلا ةيالو( يموروب دسب ،اهنم ءزج يف ةقلعتملاو ،جد رايلم005,2 ـب

جمانرب ةصخرب5102 ةنس تشغ يف ةلجسملا )ةيدملا ةيالو( ةزرخ داو دسل ىودج ةساردب ةقلعتملا ةيلمعلا •
،جد نويلم55

،جد نويلم55 ـب ردقت جمانرب ةصخرب5102 ةنس تشغ يف ةلجسملا )ةيدملا ةيالو( نيقرز ّدســل ةمئالـم ةسارد •

جمانرب ةصخرب5102 ةنس تشغ يف ةلجسملا )ةيدملا ةيالو( يلع ديس دسل ىودج ةساردب ةقلعتملا ةيلمعلا •
.جد نويلم56 ـب ردقت



ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠2 ةنس ربمسيد٤ 78

جماربلا صخر غلبمتايلمعلا ددعةيالول ةيئاملا دراوملا ةيريدم

ةديلبلا

سادرموب

ةيدملا

عومجملا

7

7

5

19

1.752.155

1.041.800

1.544.000

4.337.955

ةيئاملا دراوملل ةيئالولا تايريدملل ةلكوملا ةيفوجلا هايملا دشح جمارب–

لكل هايملا ريفوت يف ةدايزلا فدهب ،ةيفوجلا هايملا دشحل ةريبك ةيلام اًدوهج ةيمومعلا تاطلسلا ترخس
ةرتفلا لالخ ضرغلا اذهل ةدوصرملا جماربلا صخرل يلامجإلا غلبملا ردقو ،ينكسلا كالهتسالل ةصاخ نيلمعتسملا

.جد رايلم762,44 غلبمب ،6102 ىلإ0102 نم

074.623 ،ةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،ينطولا ىوتسملا ىلع لجسملا يلكلا طخلا لوط غلب ،يداملا ىوتسملا ىلع
لوطلا يلامجإ نم %33 لثمي ام ،يطخ رتم013.801 لوطب ىلعألا يطخلا لوطلا4102 ةنس تفرعو .يطخ رتم
.ةرتفلا هذه لالخ لجسملا يطخلا

صخر لثمت زيهجت ةيلمع٩1 نم ةباقرلاب ةفدهتسملا )3( ثالثلا تايالولل ةيئاملا دراوملا تايريدم تدافتسا
.جماربلا صخر يلامجإ نم %01 لداعي ام يأ ،جد رايلم833,4 اهعومجم غلب جمارب

 : يتأي امك نيبم تايالولا ىلع جماربلا صخر عيزوت

جد٠١3 : ةدحولا

ةيئاملا دراوملا دشح عيراشم زاجنإو ةجمرب طورش .3.١

ةديلبلاو سادرموب تايالو ناونعب ةلجسملا ةيئاملا دراوملا دشحب ةطبترملا زيهجتلا تايلمع زيمتت
زاجنإلا لاغشأو عيراشملا ليجست ةلحرم ءاوسلاىلع تسم يتلا تالالتخالاو فعضلا طاقن نم ديدعلاب ةيدملاو
.اهب ةطبترملا

ةيئاملا دراوملا دشحب ةقلعتملا زيهجتلا تايلمع ليجست .١.3.١

هايملا دشح تايلمع ليجست متيو .زيهجتلل ةلودلا ةينازيم قتاع ىلع يرلا تآشنم عيراشم ليومت متي
لجست نيح يف ،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم زجنتو ةيئاملا دراوملا ةرازو مساب ةيحطسلا

راطإ يف ةيئالولا ةيئاملا دراوملا تايريدم فرط نم اهذيفنت متيو ةالولا مساب ةيفوجلا هايملا دشح تاطاشن
.)DSP( ةيمنتلل ةيعاطقلا جماربلا

تايلمعلا ليجست لاجم يف ةيميظنتلا ماكحألا مارتحا مدع–

امئاد عضخت ال ،دشحلا تآشنمل ةئيهتلاو زيهجتلاو زاجنإلا تايلمع ةجمرب نأ ةزجنملا ةباقرلا ترهظأ
تاقفنب قلعتملا8٩٩1 ةنس ويلوي31 يف خرؤملا722-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملاماكحألل
،زاجنإلا ضرغب ضرعت نأ نكمي ال” هنأ ىلع صنت يتلا هنم6 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةلودلل زيهجتلا

حمسي يذلا يفاكلا جضنلا تغلب يتلا ةيزكرملا زيهجتلا عيراشمو جمارب ّالإ ،زيهجتلل ةلودلا ةينازيم ناونعب
. ”ةنسلا لالخ اهزاجنإ يف قالطنالاب

)DPAE( عورشملا لبق ةلصفملا تاساردلا مالتسا خيرات نيب لصفت اًدج ةليوط تارتف كانه ،عقاولا يف
مالتسا خيرات نيب رثكأ ىلجتت لاجآلا يف قراوفلا هذه .رفحلاو رابآلاو دودسلا زاجنإ تايلمع ليجست خيراتو
ىلع تاونس )8(ينامث ىلإ )5( سمخ نيب ام ىلإ نايحألا ضعب يف لصتو ،لاغشألا زاجنإ تاقفص ماربإو تاساردلا

ةيئاملا دراوملا ةيريدمل ةبسنلاب ةدحاو ةنس نم رثكأو ،)TBNA( تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ىوتسم
.ةديلبلاو سادرموب ةيالول
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،ماع لكشب .عيراشملا جضن يفو تاجايتحالا نع ريبعتلا يف روصق اهنع بترت ماكحألا هذـــه ةاعارـــــم مدـــــع ّنإ
اميف حوضوب ةددحم تاجايتحا ىلع ةزكرمملا ريغ حلاصملل ةبسنلاب ،ةصاخ ،دشحلا ةطشنأ ةجمرب دمتعت ال
ةيعامتجالا طوغضلا نع نايحألا نم ريثك يف ةجتانلا لاجعتسالا تايعضول بيجتست اهنكلو ،برشلا هايم صخي
.نوينعملا ناكسلا اهسرامي يتلا

،مييقتلا اهصقني يتلا تايلمعلا نم ريبك ددع ليجست يف لثمتي روصقلا اذه نع جتانلا يروفلا رثألا ّنإ
ةطرفملا مييقتلا ةداعإ كلذكو ،زاجنإلا يف عورشلا ديعاومل ةرركتم تاليجأتو ،عيراشملا قالطإ يف ريخأتو
ةبسنلاب لاحلا وه ام لثم ،يفاكلا جضنلا اهغولب مدعل عيراشم ءاغلإ مت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .جمانربلا صخرـل

07 نم عقوتم يلامجإ يطخ لوطب سادرموب ةيالول ةيئاملا دراوملا ةيريدم لبق نم ةروجهملا رفحلا عيراشمل
.ةيفوجلا هايملا ثولت وأ نييلحملا ناكسلا ةضراعم دعب ،اًيطخ اًرتم

تاعاطقلا نيب قيسنتلا مادعنا–

ةيمومعلا جماربلا ذيفنتو ميمصت يف نيكراشملا نيلخدتملا فلتخم نيب مئادلا قيسنتلاو رواشتلا مادعنا نإ
ةيبلتو ةلصلا تاذ ةيرامثتسالا عيراشملا لالغتساو ةرادإ ىلع بقاوع نود نم نكي مل ،ةيئاملا دراوملا دشحل

.برشلل ةحلاصلا هايملاب ناكسلا تاجايتحا

ةيريدملا حلاصمو تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا نيب قيسنتلا صقن لالخ نم ظحالي للخلا اذه ّنإ
تحلا ةرهاظ ةبراحمب ةليفكلا ةقفدتملا ضاوحألا ةيامحب ةقلعتملا تايلمعلا ذيفنتو ةجمرب نأشب تاباغلل ةماعلا
ةيعضولا هذه تمقافت ،عقاولا يفو .دودسلا لحوتل يسيئرلا ببسلا لثمت يتلاو ،عبنملا نم يرلا تآشنمل يئاملا

ريجشتلا ةداعإ تاطاشنو دودسلا ءانب لاغشأ لمشت ةجمدم عيراشمل ةلاكولا فرط نم ةجمربلا بايغ ببسب
.هايملا عيمجت ضاوحأ ةيامحل

تمدقت يتلا ،دودسلا عيراشم زاجنإ ضاوحأ نم راجشألا ةلازإ صيخارت بلط ىلع قبطنت ةظحالملا سفن
ةعرسلاب صيخارتلا تاباغلا حلاصم اهنأشب مدقت مل يتلاو )TBNA( تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا اهب
فيلاكت ىلع يلاتلاب رثؤيو ةيتحتلا ىنبلا زاجنإ لاغشأ قالطإ يف ةريبك تاريخأتل اردصم لثمي امم ،ةبولطملا
.اهزاجنإ لاجآو عيراشملا

ريغ حلاصملاو ةيلحملا تاطلسلا بناج نم دويقلا عفر يف ريخأت تالاح ليجست مت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
قيرطلا قوقح ريرحتو ،نينطاوملا ناكسإ ةداعإ لاجم يف اميس ال ،)... ةقاطلا ،ةيمومع لاغشأ( ةلودلل ةزكرمملا

.)... رباقملا ،لزانملا ،تاراسملا ،قرطلا فارحنا( لاغشألا عقاوم يف ةدوجوملا ةيتحتلا ىنبلا ليوحتو

ةثدحمو ةقوثوم ةيجولورديه تاسارد دوجو مدع–

ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولا صاصتخا يف لخدت يتلا ةيجولورديهلاو ةيجولويجورديهلا تاساردلا فدهت
)HRNA(، ضاوحألاب هايملا ىوتسم ةعباتمو ،اهعقاوم ديدحتو ،ةيفوجلا هايملاو ةيحطسلا هايملل درج دادعإ ىلإ
نإو ىتح ،تاساردلا هذه ّنإ .دراوملا هذه تايمكو ةدوج ةعباتمو ةيفارغورديهلا تاططخملا زاجنإو ،ةيفوجلا

.اهتجمرب متيس يتلا ةيئاملا دراوملا دشح ةيلمعل ةيرورض ربتعت ،ةفيعض اهتيقوثوم ةجرد تناك

ضعبلا خيرات دوعي يتلاو ،ةيئاملا دراوملل ةيئالولا تايريدملا ىوتسم ىلع ةحاتملا تاساردلا هذه ّنأ ريغ
ةيالو يف لاحلا وه امك ،ةيفوجلا ةيئاملا تاقبطلا قطانم عيمج يطغت ال وأ اهنييحت متي مل ،08٩1 ماع ىلإ اهنم
.ةيدملا

رفحلا نم ددعو رفحلا زاجنإ عقاومل بسانملا ريغ رايتخالا يف اببس ،صوصخلا هجو ىلع ،روصقلا اذه ناكو
،هايملل ةئيدر ةيعون وأ هايملا قفدتل ةرظتنملا تالدعملا ىلع لوصحلا مدعو ،هايملا دوجو مدعل ارظن ةيدجملا ريغ
راطإ يف ةلجسملا رفحلا ،صوصخلا هجو ىلع تسم ،تاقافخإلا هذهو .ادج ةيلاعلا ةحولملا وأ ثولتلا ببسب
.ةيلاجعتسالا جماربلا
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رتم0671 ــب ردقي يلامجإ قمعب ،جمارب ةدع نمض ًالجسم اًرفح62 زاجنإ لشف ظحول سادرموب ةيالو يف
ينقتلا مدرلا زكرم نم برقلاب ةعقاولا ةيفوجلا هايملا ثولتو رفحلا هذه ضعبل قفدت دوجو مدع ببسب ،يطخ
.ةرومغملا تاخضملابو تاونقلاب رفحلا هذه ضعب زيهجت متو .وصروقل )TEC( تايافنلل

نيتنثا ءاغلإو رفح )3( ثالث زاجنإ نمضتت ةقفص خسف مت ثيح ،ةيدملا ةيالو يف اهليجست مت ةظحالملا سفن
يطخ رتم0051 ةبرهكو زيهجتو ،زاجنإ” ةنمضتملا ةيلمعلا راطإ يف ةلجسملاو ،يطخ رتم623 هعومجم امب ،)2(
.رفحلا نكامأل ةيجولويجورديهلا ةعيبطلا ةمءالم مدع ببسب ”ةيالولا ىوتسم ىلع رفحلا نم

.قفدتلا فعض ببسب4102و0102 يماع نيب اهزاجنإ مت اًرفح )41( رشع ةعبرأ نع يلختلا مت ،رخآ بناج نم
ةينطولا ةلاكولا نأ نم مغرلا ىلع ،ةيئاملا دراوملا ةيريدم لبق نم تآشنملا هذه زاجنإ لاغشأب مازتلالا متو
اهيدل ةيدملا ةيالو نأ ىلإ ريشت1102 ةنس سرام يف ةيجولويجورديه ةركذم تدعأ )HRNA( ةيئاملا دراوملل
.ةيناث /رتل8و2 نيب تاقفدت ،ريدقت ىصقأ ىلع ،يطعت نأ اهناكمإب ةياغلل ةدودحم ةيفوجلا هايملا نم دراوم
.جد نويلم117,82ىلإ ،يطخ رتم072 ـب ردقي يلامجإب قمعب ،رفحلا هذه زاجنإ ةفلكت لصتو

متو ،دشحلا يف اقافخإ تلجس اهنكل ،يطخ رتم138 عومجمب رفح )5( سمخ زاجنإ ظحول ،ةديلبلا ةيالو يف
.اهقفدت ضافخنا ببسب قحال تقو يف اهلامهإ

6١٠2 ىلإ٠١٠2 ةنس نم ةيئاملا دراوملا دشح عيراشم زاجنإ .3.2.١

ةياهن ىلإ3م رييالم5 وحنب ردقت ةيلامجإ دشح ةعسب اًدس86 تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا رّيست
.3م رايلم223,2  ىلإ لصي ةدوشحم هايم مجحب برشلا هايمب نينطاوملا ديوزت يف مهاست اًدس34 اهنم ،٩002 ةنس

دودسلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا دـيوزـتــب6102 ةــنس ةــياـــهـــن ةـــياـــغ ىلإ ةـــيـــئاملا دراوملا دشح جمارـــب ذـــيـــفـــنـــت حـــمس
هايم( اًطلتخم اًدس35 اهنم ،3م رايلم1,8 غلبت ةيلامجإ ةقاطب ،اًدس87 نم نوكتت ةريظحب )TBNA( تاليوحتلاو
.برشلا هايمل اًيرصح ةصصخم وأ )يرلاو برشلا

ىلإ0102 نم ةرتفلا لالخ زاجنإ )TBNA( تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا نم ةمدقملا تانايبلا رهظت
ةمهاسمب دشحلا ىلع ةردقلا هذه عفر متيسو .3م رايلم1,3 اهردق ةيفاضإ دشح ةعسب دودس )01( ةرشع ،6102
هايم صوصخبو .ةرتفلا هذه لالخ اهزاجنإ يرجي دودس )5( ةسمخ نم ءاهتنالا دعب3م نويلم208 اهردق ةيفاضإ
.ةينعملا ةرتفلا لالخ ةزجنملا ةرشعلا دودسلا لالخ نم اهدشح مت ،3م رايلم301,1 ـب ةدايز قيقحت مت ،برشلا

/موي /رتل541 نم ةدوشحملا ماخلا هايملا عيزوت يف ينطولا ىوتسملا ىلع ةسوسحملا ةدايزلا نم مغرلاب
،ةيراجلا زيهجتلا تايلمع زاجنإ يف ةريتولا هذه عم نأ ّالإ ،6102 ةنس نكاس/موي/رتل671 ىلإ٩002 ةنس نكاس
دودسلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم هغولب متي نل نيجمانربلا ناونعب ررقملا اًدس16 زاجنإ يف لثمتملا فدهلا نإف
زيهجتلا جمارب يف اهليجست مت يتلا دودسلا ةئبعت ىلإ هنم بناج دوعي ءادألا يف نسحتلا اذهو .تاليوحتلاو
جمانربلاو )ERSP( يداصتقالا شاعنإلا معد جمانرب كلذ يف امب ،6102 ىلإ0102 نم ةرتفلا لالخ هايملاب ةقباسلا
.)CSCP( ومنلل معدل يليمكتلا

ىلإ٩002 ةنس3م نويلم30,8 نم عفترا ثالثلا تايالولل ةيحطســــــلا هايـــــملاب دــــــيوزــــــتلا يف نســــحـــــتلا ّنإ
ةبسنلاب امأ .4102 ةنس نودرسأ ةيدوك دس نم ةيفاضإ ةمهاسم دعب ،ةيدملا ةيالوب6102 ةنس3منويلم53,82
ىلإ3م نويلم8٩,42 نم ةصحلا عافتراب كلذو ،ةرتفلا سفن لالخ ةدايز ليجـــــــســـــت مت دقــــف سادرــــــموـــــــب ةـــــــيالوــــل
ىلإ٩002 ةنس3م نويلم87,٩ نم ةلقتنم ،3م نويلم45,4 ـب ةدايز ةديلبلا ةيالو تلجس نيح يف ،3م نويلم41,64
.6102 ةنس3م نويلم23,41
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ةيريدم ّنأب لئاصحلا ترهظأ ،ةينعملا ةرتفلا لالخ )3( ثالثلا تايالولا يف ةيفوجلا هايملا دشحب قلعتي اميف
يف امب ،عقوتم يطخ رتم0051 نيب نم يطخ رتم5111 هردق لوطب اًرفح81 تزجنأ ةيدملا ةيالول ةيئاملا دراوملا
.موي/3م0113 لداعي ام يأ ،ةيناث/رتل63ـب ردقي دوشحم قفدت عم ةيباجيإ رفح )8( ةينامث كلذ

ةيئاملا دراوملا ةيريدم فرط نم اهزاجنإ مت اًرفح42 لالخ نم موي /3م51٩64 دشح مت ،سادرموب ةيالو يف
زيهجتلا ةيلمع ذيفنت حمس امنيب ،ةيناث /رتل345 قفدت لدعمو يطخ رتم13٩1 هردق يطخ لوطبو ةيالولل
،ةيناث/رتل005 قفدت لدعمب اًرفح74 زاجنإب ةديلبلا ةيالو يف رفحلا نم يطخ رتم0053 زيهجتو زاجنإ ةنمضتملا
.موي /3م00234 اهردق دشح ةردقب يأ

يف ماخلا هايملا نم درفلل يرظنلا بيصنلا ىلع يباجيإ ريثأت هل ناك ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملا دشح ّنإ
ىلإ٩002 ةنس موي / درف /رتل0٩1 نم القتنم )3( ثالثلا تايالولا ىوتسم ىلع اسوملم انسحت فرع يذلاو ،مويلا

،ةيدملا ةيالو يف موي / درف / رتل071 ىلإ موي / درف / رتل021 نمو ،ةديلبلا ةيالول6102 ةنس يف موي / درف /رتل502
٩71 ةينطولا درفلا ةصح طسوتم غلبي نيح يف ،سادرموب ةيالو يف موي / درف /رتل081 ىلإ موي / درف /رتل061 نمو
.موي /درف /رتل

%04 لداعي ام يأ ،6102 ةنس ةياهن دنع جد رايلم362,202 ةمكارتملا تاديدستلا تغلب ،يلاملا بناجلا نم
صصخ يذلاو ،”دشحلا”123 بابلا ناونعب ،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل ةحونمملا تاصصخملا نم طقف
،ةلاكولل ةضوفملا زيهجتلا تايلمع ةيمدقأل رظنلاب ةيفاك ريغ تاكالهتسالا هذه نأ ودبيو .جد رايلم3٩6,٩15 هل
.ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم عيراشملا ةيمهأو ةدوصرملا ةيلاملا ةلتكلا مجحو

فرصت تحت ةعوضوملا تادامتعالل ديمجت ةباثمب وهو ربتعم ،جد رايلم134,713 غلبمب لجسملا ديصرلا نإ
تاكالهتساو ةحونمملا ةيلاملا تاصصخملا ةيعضو يلاتلا لودجلا حضوي .تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا
: تادامتعالا

جد : ةدحولا

ةنسلا

عومجملا

% ةيوائملا ةبسنلا ةدصرألاةمكارتملا تاديدستلاةيلاملا تاصصخملا

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

34,58

22,39

20,59

33,82

70,27

77,65

53,94

74.715.275.663

115.470.685.235

89.615.643.915

84.286.019.505

59.783.422.300

41.770.168.959

54.052.212.006

25.837.361.917

25.855.041.283

18.456.091.208

28.507.597.526

42.013.253.341

32.435.485.632

29.157.934.473

48.877.913.746

89.615.643.952

71.159.552.707

55.778.421.979

17.770.186.959

9.334.683.327

24.894.277.533

202.262.765.380 519.693.427.583317.430.680.20338,91
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ردجتو .صئاقنو تاوجف ةدع دوجو نع دشحلا عيراشم ةعباتمو ذيفنت طورش صحف رفسأ رخآ بناج نم
: يتأي ام ىلإ ،صوصخلا هجو ىلع ةراشإلا

 يرلا تآشنم زاجنإو تاساردلا لاغشأ لامكتساو ذيفنت يف ريخأتلا–

،ةفلكتلا ىلع ريبك ريثأت هل ناك ام وهو ،ذيفنتلا يف ريخأتلاب ةيرامثتسالا عيراشملا نم ريبك ددع زيمت
ةيادبلا يف ةددحملا ديعاوملا زواجت مت امك .دشحلا جمارب فلتخمب نيينعملا ناكسلا تاجايتحا ةيبلت فادهأ غولبو
نمض ةلجسملا عيراشملا اميسال ،ةنس )71( ةرشع عبس نم رثكأ ىلإ تالاحلا ضعب يف تلصو ذإ ،ريبك دح ىلإ
: ةيتآلا عيراشملا ركذ ردجي ،راطإلا اذه يفو .يداعلا زيهجتلا جمانرب

غلبمب ةيئاهن جمانرب ةصخرب ،2002 ةنس ربمسيد يف ةلجسملا ،دودسلا ةساردب ةقلعتملا ةيلمعلا تلجس–
ةلاكولا ىلإ مدقت ملو دعب ةساردلا هذه لمتكت مل ،6102 ةنس ةياهن ىلإو .زاجنإلا يف اريبك ارخأت ،جد رايلم010,1
،%02 ذيفنتلا ةبسن زواجتت ال ثيح ،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا

يف ةلجسملا ،قرش  /طسو / برغ قطانملل ةيئاملا دراوملا نيمأت ةساردب قلعتي اميف اًضيأ لاحلا سفن–
نأ نيح يف ،6102 ماع ةياهن يف %52 ىلإ لصت زاجنإ ةبسنو ،جد نويلم006 اهغلبم جمانرب ةصخرب2102 رياني
،%02 براقي يلاملا ذيفنتلا

،2002 ةنس وينوي يف تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا فيلكت مت ،دشحلا تآشنم نيمأت ثيح نم–
ةصخرب ،تالاصتالا ماظنوTAS/V لابقتسا تادعمو ،لاسرإلا تادعم بيكرتو ءانتقا نمضتت زيهجت ةيلمعب
تغلب ثيح .٩002 ةنس ةنس رياربف51 ذنم فقوتم عورشملا نأ ريغ ،جد نويلم877,517 ـبردقت جمانرب
،ةصصخملا غلابملا نم طقف %6 لثمي ام ،جد نويلم43٩,٩3 تاديدستلا

ةلجسملا ،ةيدملا ةيالوب ،يرومكوب دسل ىودجلا ةسارد كلذك صخ ،زيهجتلا تايلمع يف قالطنالا يف رخأتلا–
يف ّالإ اهيف قالطنإلا متي مل ةساردلا هذهو .جد نويلم005,751 ـب ردقت جمانرب ةصخرب٩002 ةنس رياني71 خيراتب
زيزع : ندمل بورشلا ءاملا نم تايجاحلا ةيطغتل هجوملا عورشملا ةيمهأ نم مغرلا ىلع اذهو ،3102 ةنس ربمفون
،)راتكه0001( ةرواجملا ةيحالفلا يضارألا يقس كلذكو ،يراخبلا رصق ةنيدم ميعدتو ،لالجلا مأو قاردو

ةيالوب ىلع يديسو نيقرزو ةزرخلا داو : دودسل ىودج تاسارد )3( ثالثـل ةبسنلاب صئاقنلا سفن تلجس–
اهيف عورشلا متي مل يتلاو ،جد نويلم571 ـب ردقت ةيلامجإ جمانرب ةصخرب5102 ةنس تشغ ذنم ةلجسملا ،ةيدملا

.ةباقرلا ءارجإ خيرات ةياغ ىلإ تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم

دشحلا عيراشمل ةرركتملا مييقتلا ةداعإ تايلمع–

قتاع ىلع ةلجسملا كلتو تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ىلإ ةضوفملا زيهجتلا تايلمع غولب مدع نإ
ةفلكت ةلكيه ىلع بقاوع نودب نكي مل ،اهقالطإب حمسي يذلا يفاكلا جضنلل ةيئاملا دراوملل ةيئالولا تايريدملا
هذهل ةغلبملا ةيلوألا جماربلا صخر تعضخ ،لعفلاب .ةيئاملا دراوملا دشحب ةقلعتملا ةيرامثتسالا عيراشملا
.لاغشألا ءدب لبق ىتح اًنايحأو زاجنإلا ةلحرم ءانثأ ةمهم تاليدعتل ،تارم ةدع يف عيراشملا

ةداعإل رركتملا ءوجللاب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا مايق ةبساحملا سلجم لجس ،نأشلا اذه يف
غلبمب ةيلمع611 مييقت ةداعإب ،6102 ىلإ0102 نم تاونسلا يف ةلاكولا تماق ثيح .زيهجتلا تايلمع مييقت
ثيح .زيهجت ةيلمع11 تلمش مييقت ةداعإ ةيلمع42 دشحلا تايلمع تلجس امك .جد رايلم٩22,381 هردق يلامجإ
261,23 اهردق ةدايزب يأ ،جد رايلم462,411 ىلا جد رايلم201,28 نم ةيلوألا جمانربلا صخرل يلوألا غلبملا لقتنا

.)%71,٩3( جد رايلم

ىلع ةيتآلا تايلمعلا ركذ نكمي ،هالعأ ةروكذملا )3( ثالثلا تايالولا يف ةيئاملا دراوملا دشحب قلعتي اميفو
: لاثملا ليبس



٥٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٧
83م٩١٠2 ةنس ربمسيد٤

تردق ةيلوأ جمانرب ةصخرب3٩٩1 ةنس رياني يف ةلجسملا ،نودرسأ ةيدك دس ءانبـــب ةقلـــــعتــــملا ةيـــــلــــمـــعلا–
غلبم كلذب لصيل ،جد رايلم735,83 هردق يلامجإ غلبمب ،تارم )6( تس مييقت ةداعإل تعضخ ،جد رايلم088,2 ـب
،ةرم41 ـب ةيلوألا جمانربلا ةصخر غلبم ةفعاضم يأ ،جد رايلم714,14 ىلإ ةيئاهنلا جمانربلا ةصخر

ةيلوألا اهجمانرب ةصخر تعفترا ،2002 ةنس وينوي01 يف ةلجسملا ،ةريودلا دس ءانبب ةقلعتملا ةيلمعلا–
،5102و7002 يماع نيب تمت يتلاو ،مييقت ةداعإ تايلمع )8( ينامث رثإ ىلع ،جد رايلم123,32 ىلإ جد رييالم8 نم
لجست مل نيح يف ،ةيلوألا جمانربلا ةصخر فاعضأ )3( ةثالث ابيرقت لثمي ام ،جد رايلم123,51 هردق يلامجإ غلبمب

،%48 ةبسن ىوس6102 ةنس ةياهن يف تاكالهتسالا

اهردق جمانرب ةصخرب٩002 ةنس ربمسيد32 يف ةلجسملا )ةيدملا ةيالو( ناميلس ينب دــــس ءانــــــب ةيــــلــــمــــع–
اهردق ةربتعم ةدايز ةلجسم ،جد رايلم022,7 غلبم ىلإ لصتل ،ةيلاتتم تارم )3( ثالث اهمييقت ديعأ ،جد رايلم4
،)%08( جد رايلم022,3

- يراخبلا رصق - ةيقاورب - ناميلس ينب - نودرسأ ةيدك دس نم برشلل حلاصلا ءاملاب ديوزتلا عورشم–
ةداعإ مت ،جد رايلم53 اهردق ةيلوأ جمانرب ةصخرب8002 ةنس رياربف01 يف لجسملاو ،)3 مقر ةصحلا( لوزغوب
.جد رايلم76 ىلإ ةيئاهنلا جمانربلا ةصخر غلبم لصو ثيح ،%1٩ قوفت ةبسنب اهمييقت

امم ،ةيكلملا عزن تايلمعل نيينعملا نينطاوملا ةضراعم ىلإ مييقتلا ةداعإ بابسأ دوعت ،تالاحلا ضعب يف
ةيلام تابلاطم ىلإ اًبلاغ يدؤت يتلاو ،)تاونس3 ىلإ نيتنس نم( ةليوط تارتفل لاغشألل تافقوت اهنع رجنا
،لاثملا ليبس ىلعف .زاجنإلا تاشرو ىوتسم ىلع ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا دينجت ببسب تاكرشلا نم ةيفاضإ
لاجآ ديدمت ىلإ ىدأ امم ،مهتايكلم تعزن نيذلا نينطاوملا ةضراعم ببسب تافقوت ةعبرأ ،ةريودلا دس زاجنإ فرع
غلبملا لصو ثيح ،اًرهش86 ىلإ )5002 ةنس رياني51 خيراتب لاغشألا ةيادب رمأ( ارهش83 نم عورشملا مالتسا
ةيلاملا تابلاطملا تردق نيح يف ،جد رايلم688,7 ىلإ ناكسإلا ةداعإو ةيكلملا عزن نع ضيوعتلل يلامجإلا
.جد نويلم272,4٩٩ ىلإ زاجنإلا لئاسو دينجت نع ةجتانلاو تاكرشلل

،قرـطـلاو ،ةـيـئاـبرـهـكـلا طوـطخلا لـثـم ،ةـيـتـحـتـلا ىـنـبـلا لـيوـحـتـب ةـقـلـعـتملا لـيـقارـعــلــل ةــبسنــلاــب رــمألا سفــنو
ىنبلا ليوحت لاغشأ نأ ثيح ،دسلا ءانب داوم بلج قطانم كلذكو دسلا ءانب عقومب رمت يتلا ةيمومعلا تايانبلاو
 .فيلاكتلا يف ةدايزلاو عيراشملا زاجنإ يف رخأتلل اًردصم تناك اهرييغتو ةيتحتلا

ثيح ،مييقتلا ةداعإ ةريتو سفنب )3( ثالثلا تايالولا قتاع ىلع ةلجسملا زيهجتلا تايلمع تزيمت امك
تايلمعل مييقت ةداعإ تايلمع )7( عبس ،6102 ىلإ0102 نم ةرتفلا لالخ ،سادرموبل ةيئاملا دراوملا ةيريدم تلجس

لداعت ةدايزب يأ ،جد نويلم08 هردق يلامجإ غلبمب ،جماربلا فالتخاب ،ةيفوجلا هايملا دشحب ةقلعتملا زيهجتلا
.%13,8 ةبسن

ةيلمعلا ةلكيه ةداعإ ىلا ةيدملاب ةيئاملا دراوملا ةيريدم مايق ،يفاكلا جضنلا عيراشملا غولب مدع نع جتن امك
ةنس سرام يف ةلجسملاو ،ةيالولا ىوتسم ىلع بقانملا نم يطخ رتم0051 ةبرهكو زيهجتو زاجنإب ةقلعتملا

لاغشألا ىوتحم يف ةدايزلا ىلإ هذه ةلكيهلا ةداعإ تدأ ثيح .جد نويلم041 غلبمب جـــــماـــــنرـــــب ةـــــصــــــخرب0102 ةنس
غلبمـب اديصر ةيلمعلا تلجس امك .ةيلاملا ءابعألا يف ةدايز ليجست مدع نم مغرلا ىلع ،)ةصح02 لدب ةصح52(
يف اغلابم ناك ةعقوتملا فيلاكتلا نأ ينعي امم ،جمانربلا ةصخر نم %1٩,24 لداعي ام يأ ،جد نويلم770,06
.اهريدقت

قحالملا ماربإل رركتملا ءوجللا–

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ءوجل ىلإ اهذيفنت وأ عيراشملا قالطإ يف ءاوس لجسملا ريخأتلا ىدأ
ةلكيهلا تاليدعتلا هذه تسم .قحالملا ماربإ قيرط نع ،ةمربملا تاقفصلا نم مهم ددع ىلع تاليدعت لاخدإ ىلإ
يف ةجردم نكت مل لاغشأب قلعتت قحالملا ضعب نأ امك .زاجنإلا لاجآو لاغشألا زاجنإ فيلاكتو عيراشملل ةيداملا
،قحالم عوضوم تناك يتلا تاقفصلا ضعبل تالاح ،لاثملا ليبس ىلع ،يلاوملا لودجلا نيبيو .ةيلصألا ةقفصلا

: هالعأ ةروكذملا )3( ثالثلا تايالولا دوزت يتلا ةتسلا دودسلا ايئزج وأ ايرصح صخت يتلاو
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جد : ةدحولا

 دشحلا تآشنم ةنايصو لالغتسا طورش .2

تاسسؤمل هايملا ديروتو جاتنإ نع ةلوؤسملا يه )TBNA( تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ربتعت
اهتبقارمو دودسلا لالغتسا ماهم ،ةيتحتلا ةينبلا ةنايصو ةبقارم ةيريدم لالخ نم ،اضيأ نمضت امك .عيزوتلا

.اهتنايصو

 دشحلل ةيتحتلا ةينبلا ةنايصو لالغتسا يف صئاقن .١.2

يف .هايملا دشحل ةزجنملا ةيتحتلا ةينبلا ةنايصو لالغتسا يف ةمارصلا صقن ةبساحملا سلجم لجس
نيح يف ،ثولتلاو يمطلا لكاشم هجاوت )TBNA( ةلاكولا فرط نم ةريسملاو ايلاح ةدوجوملا دودسلا مظعم ،عقاولا
.لامهإ ةلاح يف دجوتو ةلغتسم تسيل ةيئاملا دراوملل ةيئالولا تايريدملا اهتزجنأ يتلا رفحلا نم اريبك اددع نأ

نينطاوملا ديوزت صوصخب وأ تآشنملا هذه لالغتسا ةدمل ةبسنلاب ءاوس ،بقاوع نم ولخت ال ةيعضولا هذهو
.برشلل ةحلاصلا هايملاب

اهزاجنإ مت يتلا تآشنملا لالغتساو لفكتلا يف ةمارصلا صقن–

رييست ليوحت متي ةيئاملا دراوملل ةيئالولا تايريدملا لبق نم زيهجتلاو زاجنإلا لاغشأ لامكتسا دعب
اذه متي ،تالاحلا نم ريثك يف ،عقاولا يفو .ةيلحملا تاعامجلل كلذكو هايملا عيزوت تاسسؤم ىلإ رفحلا لالغتساو
نوناقلا نم87 ةداملا ماكحأل اًفالخ اذهو ،ةفلتخملا فارطألا تامازتلا ددحي يذلا طورشلا رتفد بايغ يف ليوحتلا

.ممتملاو لدعملا ،هايملاب قلعتملاو5002 ةنس تشغ4 يف خرؤملا21-50 مقر

دراوملا حلاصم نيب قيسنتلا بايغو تالاحلا ضعب يف ةزجنملا عيراشملا صيصخت مدع ّنإف ،رخآ بناج نم
تآشنملا يف روهدت وأ ،اهلالغتسا يف تالالتخا ىلإ ىدأ ،نسحأ لفكت لجأ نم هايملل ةريسملا تاسسؤملاو ةيئاملا
 .ةدسجملا

ةيدملا ةيالول ةيئاملا دراوملا ةيريدم فرط نم زجنملا نستاف دس يف صوصخلا هجو ىلع تلجس ةلاحلا هذه
برست ىلإ تدأ ةينقت لكاشم فرع يذلاو3م نويلم2 ـــب ردقت باعيتسا ةردقب ةيمنتلل يعاطقلا جمانربلا راطإ يف

نم ديدعلا ذنم ةيعضولا هذه ةجلاعمل فرط يأ لخدتي نأ نود ،مويلا يف3م نويلم0٩1 ــــب ردقت ةربتعم هايم
ةيناث /ل43 هردق يّـلك قفدتب ةيمنتلل ةيعاطقلا عيراشملا راطإ يف ةزجنم دودس01 اهفرعت ةلاحلا سفن .تاونسلا

.6102 ةياهن ةياغ ىلإ ةلغتسم ريغو

قحالملا ددعةقفصلا عوضومةقفصلا عجرم % ةدايزلا ةيئاهنلاةفلكتلا ةيلوألاةفلكتلا
3

3

2

6

4

3

5

2

57,35

7,19

48,17

33,18

19,13

59,26

126,53

61,56

131.254.095

420.477.700

268.184.304

4.679.769.949

4.185.935.958

388.481.926

9.446.686.588

322.624.858

83.415.150

392.241.072

180.987.768

3.513.693.901

3.513.693.901

243.915.750

4.170.095.480

199.702.200

نمألا تامدخ

تاسارد ةقفص

ةسارحلا لاغشأ

ذيفنتلا ةسارد

ذيفنتلا ةسارد

لاغشأ ةقفص

لاغشأ ةقفص

لاغشألا ةبقارم

02/ANBT/SM /2014

21/ANBT/SM /2014

12/ANBT/SM /2014

12/ANBT/SM /2009

12/ANBT/01 /2009

09/ANBT/SM /2014

45/ANBT/SM /2004

05/ANBT/SM /2005

قحالملا ليصفت
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زكرم نع جتانلا ثولتلا اهنم ،بابسأ ةدعل ةلمهمو ةزجنم رفح84 سادرموب ةيالو يف دجوت ،كلذ ىلع ةوالع
دس نم اقالطنا ةيالولا نيومتو ،تانج باكل هايملا ةيلحت ةطحم نم ءزجل لالغتساو )وصروق( ينقتلا مدرلا

ةفقوتم تلاز ام ىرخأ دودس )7( ةعبس ىلإ ةفاضإلاب ،بيبانألا فلتو ةيفوجلا هايملا ىوتسم ضافخناو تبسكات
ردقي يلك قمع عم ةيناث / ل2٩٩ يه تآشنملا هذه باعيتسا ةردق نإ .لاغشألا ةعباتمل ناكسلا ةضراعــــم بــــبــــسب
.يطخ رتم0662 ـــب

،ةيناث /ل441 هردق يرظن قفدتب ةلغتسم ريغ اًرئب41 ةيئاملا دراوملا ةيريدم تلجس ةديلبلا ةيالو يف
218,731 عومجم تآشنملا هذه زاجنإل ةيلكلا ةفلكتلا تغلبو .ةقاطلا تادادمإ بايغو تادعملا يف لكاشم ببسب
.جد نويلم

دودسلا ثولتو )لحوتلا( يمطلا بسرت–

عيراشم ضاوحأ يف عبنملا عقاوم ةيامحو ةنايصلا صقن نع ةجتانلاو ايبسن ةمدقتملا لحوتلا ةلاح ببسب
اهتردق عم ىشامتي امبو لضفأ لكشب دودسلا نم ديدعلا مادختسا متي مل ،ريجشتلا لامعأ لالخ نم ،دشحلا
ام يأ ،5102 ةياهن يف3م نويلم00٩ ــــب لحوتلا ببسب ةعئاضلا هايملا مجح ردق ،حيضوتلا ليبس ىلع .ةينيزختلا

.ةيلوألا ةيلكلا ةردقلا نم %21 لداعي

اــهــتردــق ىلع ةــظــفاحملا ناــمضو ةــيــحــطسلا هاــيملا تاــنازخل يمــطــلا بسرــتـــل دـــح عضوو ةـــياـــقوـــلا لـــجأ نـــم
تحلل داضم كرتشم ةئيهت ططخم دادعإ ىلع اقباس روكذملا21-50 مقر نوناقلا نم43 ةداملا صنت ،ةينيزختلا
تحلا ةدش بسح ددحيو دمتعي قاطن لكل نيينعملا ناكسلا يلثممو تائيهلاو تارادإلا نيب رواشتلاب ،يئاملا
ةمظنألا روهدتو راطخألا نم ليلقتلاو ةبرتلاو هايملا ىلع ةظفاحملا نامضل ةقفدتملا ضاوحألاو يضارألل يئاملا
ببسب اذهو ةئيهت ططخم يأ عضو متي ملو ةيئاملا دراوملا عاطق ىوتسم ىلع قبطم ريغ ماظنلا ذه نكل .ةيئيبلا

،ةيمومعلا لاغشألا ،ةحالفلا ،ةيئاملا دراوملا( دشحلا جمارب ذيفنتب نيينعملا نيلخدتملا فلتخم نيب رواشت بايغ
.)خلإ... ةقاطلا

نم ديدعلاب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تماق ،لحوتلا ةلازإ لاغشأل ةيلاعلا ةفلكتلا نم مغرلا ىلع
باعيتسا ةقاط عاجرتسا نم نكم ام ،دودس )8( ةينامث فيرجت لالخ نم اذهو ،ةرهاظلا هذه راثآ نم دحلل لامعألا

يلكلا غلبملا لصو .3م نويلم01 عاجرتسال لحوتلا ةلازإ روط يف )2( نيدس ىلإ ةفاضإلاب3م نويلم541 اهردق
جد رايلم650,6 ىلإ ةلاكولل اهب دوهعملا دودسلا لحوت ةلازإل ةصصخملا زيهجتلا تايلمعب ةقلعتملا جماربلا صخرل

.6102 ةياهن يف

ىلع ترثأ يتلاو ةلجسملا ةربتعملا ةراسخلا مغر ،لحوتلا ةلازإل ةيلمع ةيأ فرعت مل دودسلا ضعب نأ ريغ
هتردق يف اًريبك اًضافخنا فرع يذلا ىلفدلا نيع ةيالوب بيرغ دس يف ةلاحلا هذه ةظحالم تمت .ةينيزختلا اهتاردق
هذه ىلع بلغتلا لجأ نمو .3م نويلم61,123 ىلإ3م نويلم082 نم تلقتنا ثيح لحوتلا ببسب ةيلوألا ةينيزختلا
قالطإ متيسو ،3م نويلم07 ىلإ لصت ةيباعيتسا ةردق ريفوتل6002 ةنس دسلل ةيلعت ةيلمع زاجنإ مت ةيعضولا

.جد نويلم057 اهردق زاجنإ ةفلكتب3م نويلم5 جارختسال لحوتلا ةلازإ ةيلمع

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تقلطأ ،دودسلا تانازخ يف تاتابنلا ومنو بسرتلا راثآل لح داجيإلو
ةكرش عم ةلوانمب ةيمومع ةكرش عم ةقفص راطإلا اذه يف تمربأ ثيح ،فيرجت تاراطق )3( ةثالثل ءانتقا ةيلمع
13 خيراتب ةناعإ ررقم قفو )ENF(هايملل ينطولا قودنصلا فرط نم ةلومم ،جد رايلم6٩4,1 غلبمب ةينابسإ
.اًرهش03 ىلإ اهديدمت مت ،اًرهش42  ـب تددح ةيلوأ ذيفنت لاجآبو4102 ةنس ربمسيد

يناعت دودسلا نم ديدعلا نإف ،ةلاكولل ةعباتلا تآشنملل ةنايصلاو ةبقارملا ةيريدم بسحو ،رخآ ديعص ىلعو
دسب نيطيحملا ناكسلا فرط نم ةلمعتسملا هايملا يمر وه كلذ ىلع ةلالد رثكألا لاثملاو .ريطخ ثولت نم
ةيدك دس ةلاح ىلإ ةفاضإلاب ،برشلل حلاصلا ءاملاـب رئازجلا ةيالو نم ءزجو ةديلبلا ةيالو نيومتل هجّوملاو ةريودلا
تايوتسملا ازواجتم موينومألاو تافسوفلاو تارتنلا نم اًيلاع اًزيكرت لجس يذلا ةريوبلا ةيالوب نودرسأ
.دسلا نّوميو يذغي يذلا دحلا داو يف بصت يتلا ةلمعتسملا هايملا يمر ببسب ةلوبقملا
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نأ ىلإ راشأ ،0102 ربوتكأ يف ريرقت دادعإب ةيدملا ةيالول ةيئاملا دراوملا ةيريدم تماق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ردقت ةبلص نداعم دوجو ببسب ةيعوــــنلا ةئيــــس ىلــــفدلا نيع ةـــــيالوــــب بيرـــغ دــس اهــــيوتــــحي يتــــلا ةــــيئاـــملا دراوــملا

،رتل / غم022,0 يتبسنب ،يلاوتلا ىلع ،تردق تافلسلاو تافسوــــفــــلا نــــم ةرـــبتــــعــــم ةــــيــــمـــــكو ،رتل / غم50٩.1 ـــب
زيمتت هايملا هذه نأ دجن امك ،ةيئايميكويزيفلا رصانعلا هذه ىلع يوتحت نأ يغبني ال هنأ نيح يف ،رتل/غم626و
.رتل/غم576 ةميقب ةربتعم ةبالص تاذ تافسوفلاو ةيوضعلا داوملا نم ادج يلاعلا اهزيكرتب

نع ةرداصلاو2102 ةنس يف ةخرؤملاBG/270/21 مقر ةلسارملا قيرط نع اهيلع ديكأتلا مت ةيعضولا هذه
ليلاحتلا جئاتن ىلع تدمتعا يتلا ةيدملا ةيالول ةيئاملا دراوملا ةيريدمل تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا
ثولتلا ببسب دسلا هايمل ةئيسلا ةيعونلا ىلإ تصلخ يتلاو ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولا فرط نم ةدعملا

.فلشلا داو يف بصت يتلاو ناوغس ةيرقو يراخبلا رصقو ةيقاوربلا ندم نم ةيتآلا ةلمعتسملا هايملاب

يمر لك عنمت يتلا ،هالعأ روكذملا هايملاب قلعتملا21-50 مقر نوناقلا نم٩3 ةداملل اًقرخ لكشت ةيعضولا هذه
ةدحو وأ ةسسؤم لكل ةيفصت تاطحم ءاشنإب مزلتو ،ةيئاملا ةلودلا كالمأ يف تايافنلا هايمل يعانصو يرضح

.ةثولم تايافنل ةجتان ةيعانص

تازيهجتلاو تادعملل حيلصتلاو ةنايصلا فعض–

تادــعملا نـــم ةـــماـــه تاـــكـــلـــتمم ىلع اًدس08 ـب لـفـكـتـت يتـلا تالـيوـحـتــلاو دودسلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا رــفوــتــت
641 ،يئابرهك دلوم452 ،ةعونتم سيياقمب ىربك ةمامص8641 نم ةصاخةنوكم ،ةيكيناكيمورديهلا تازيهجتلاو
.راهنألا ربع ةزورفملا هايملا جارخإب حمست ةخضم٩22و ةقاط لوحم

،تاونقلا هايم برست عنمب ةقلعتملا كلت ةصاخ ،تادعملاو تازيهجتلا هذه ضعبل ةمدقتملا روهدتلا ةلاح نكل
ةماه ةيمكلا هذه دعتو .5102 ةنس3م نويلم53 نم رثكأل ،لاثملا ليبس ىلع لصو ،هايملا عايضلا اًردصم دعت
.3م نويلم05 زواجتت ال يتلاو ةيلبقتسملا دودسلل ةطسوتملا ةردقلاب ةنراقم

بقانملا نم ابيرقت مك831 نيب نم هنأ ةظحالمب ةرفوتملا تامولعملا تحمس ،تآشنملا صحف صخي اميف
ام يأ ،اهنم ملك24 نم رثكأ ،دودسلل ةينطولا ةلاكولا ةريظح يف لخدت يتلاو طغضلا سايقمب ةدوزملاو ةزجنملا

.ديدج نم ءانب وأ ةئيهت ةداعإ ىلإ جاتحتو ةروهدتم ةلاح يف دجوت ،ةرفح27 لداعي

ىلع ةردقلا صلقي امم ،ةمدخلا جراخ ايلاح ةدوجوم غيرفتلل تآشنم )01( رشع نم رثكأ ءاصحإ مت ،كلذك
.اهرواجي امو دشحلا تآشنم نمأ يلاتلاب ددهيو ،دودسلا غيرفت

ةلاكولا ايلاح هالوتت يذلا تازيهجتلاو تآشنملا هذه ةنايصو ليهأت ةداعإ جمانرب ّنأ ىلإ ،ةراشإلا ردجت
،ارمتسم اروطت فرعت تلازام لالغتسالا فيلاكت ّنإف ،لباقملابو .فاك ريغ ىقبي ،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا

يعدتسي امم ،ةمدخلا زيح لخدت يتلا ،ىربكلا تاليوحتلا ةمظنأو دودسلاب ةينطولا ةريظحلا ميعدت عم ةازاوم
نم اعافترا لالغتسالا فيراصم تفرع ،لاثملا ليبس ىلعف .اهتنايصو اهرييستل ةربتعم ةيلامو ةيرشب لئاسو
مهأ لثمت يتلا نيمدختسملا تاقفن اهيف امب ،6102 ةنس ،جد رايلم16٩,6 غلبم ىلإ ،0102 ةنس جد رايلم534,1 غلبم
.)جد رايلم470,3( فيراصملا عومجم نم %71,44 ةبسن طسوتملا يف لداعت يتلاو ةصح

عيزوتب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا موقت ،ايلاح .هايملا ةرتوف مدع ةيعضولا هذه مقافت يف دازو
ةهجاومب ةلاكولل حمسي الو ،ةهج نم اهيدافت نكمي ،ةيمومعلا ةنيزخلل ةراسخ لثمي ام ،لباقم نودب ماخلا هايملا
تاونس ناونعبف .ىرخأ ةهج نم ،دشحلا تآشنم ريوطتو ةيامحو ةنايصلاو لالغتسالاب ةطبترملا فيلاكتلا

ىلعو برشلا هايمب ديوزتلل ماعلا قفرملاب نيدهعتملا ىلع ةعزوملا ماخلا هايملل يلامجإلا مجحلا ردق ،6102 ىلا0102
لثمي ام وهو ،3م نويلم٩6,774 ـب ،ةينعملا ثالثلا تايالولا دوزت يتلا )6( ةتسلا دودسلا نم اقالطنا ،تايدلبلا

.1جد رايلم426,1 ـبردقي حبر تاوف

ةدوشحملا ةيديلقتلا ريغ ةيئاملا دراوملا لامعتسال دودحملا ءوجللا .2.2
ءاملاب ديوزتلا نيمأت دصق رحبلا هايم ةيلحت يف رامثتسالل ريبك جمانربب ةيمومعلا تاطلسلا ترداب

دودسلا هايم نم ربكأ ةصح صيصختو ،اهل ةرواجملا ندملاو ،ةيلحاسلا ىربكلا ندملا ضعبل برشلل حلاصلا
.ةحالفلل
جد04,3 ـب دحاولا3م ةفلكت رّدّقت1
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يف3م نويلم062,2 ـب ردقت ةطسوتم جاتنإ ةردقب رحبلا هايم ةيلحت ةطحم31 ىلع ايلاح رئازجلا رفوتتو
جاتنا ربكألا نادلبلا نيب نم اندالب تلعجو ،رالود رايلم3 غلبمب تارامثتسا تآشنملا هذه تفلك ثيح ،مويلا
.ملاعلا يف ةالحملا هايمللا

هايملا نم ناكسلا تاجايتحا ةيبلتل لماكلاب اهلامعتسا متي ال ةجتنملا هايملا تايمك ّنإف ،عقاولا يف نكل
ظحالي ام اذه .ةدوشحملا هايملا مجحب ةنراقم افيعض دشحلا نم عونلا اذه ىلإ ءوجللا ىقبي ثيح ،برشلل ةحلاصلا

3م نويلم5,63 ـب ردقت ةيونس ةيجاتنإ ةقاطب ،سادرموب ةيالول تانج باكب ةيلحتلا ةطحمل ةبسنلاب ةصاخ

3م00063 ّالإ سادرموب ةيالو لمعتست ال ثيحب ،تايدلب عبسل بورشلا ءاملا نم تاجايتحالا ةيطغتل ةهجوملاو

.مويلا يف3م000001 ـب ةردقملا ةطحملا يف ةجتنملا ةيمكلا يلامجإ نم

وأ ذخ” ةدعاقل اقفو ،مويلا /3م00046 ـب ةردقملاو ،ةلمعتسملا ريغ تايمكلا ةرتوف ةيلآ ةفصب متي ،كلذ عمو
غلبمب ةيموي تاديدستل ةنيزخلا لمحت ىلإ يدؤي ام وهو ،3م جد001و07 نيب حوارتي غلبمب ”yap ro ekaT عفدا

.ايلعف هايملا هذه لامعتسا متي نأ نود ،جد نويلم004,6و084,4 نيب حوارتي

تايصوتلا

يف ةددحملا فادهألا قيقحت لجأ نم عيراشملا ذيفنتو ةجمربب قلعتي اميف ةمارص ربكأ ءافضإ ىلع لمعلا–
ةقاط ىلع ظافحلل يرلا تآشنم ةنايصو حيلصت لاجم يف دوهجلا نم ديزملا لذبو ،ةيئاملا دراوملا دشح لاجم
،هايملا ةدوجو دودسلا نيزخت

هايملا عيمجت ضاوحأ ةيامحل تاءارجإ ذاختاو دودسلا ءانب نمضتت ةجمدنم عيراشم ليجست ىلع رهسلا–
.يمطلا بسرت ةرهاظ نم فيفختلل

 تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ةباجإ
ةيئاملا دراوملا دشح عيراشم ذيفنتو ةجمرب .١

.”ةلجسملا زيهجتلا تايلمع ناونعب ةحونمملا ،...... ةيحطسلا هايملا دشح جمارب ذيفنت متي”: ةنياعملا

ةباجإلا

ىلع ،تاونس سمخ نم ىلوألا ةنسلا لالخ جمانرب لكل ةضوفملا عورشملا ةرادإل ةيراطإلا تاقافتالا دادعإ مت .1
: يتآلا وحنلا

4102-0102 جمانرب ذيفنتب قلعتي اميف

ليربأ7 يف ةيقافتالا سفن ءاضمإ متو0102 ةنس ويام2 يف قباسلا ماعلا ريدملا لبق نم ةيقافتالا ءاضمإ مت
.ديدج ماع ريدم بيصنت دعب3102 ةنس

٩102-5102 جمانرب ذيفنتب قلعتي اميف

متو ةيقافتالا سفن يف رظنلا ةداعإ تمتو .5102 ةنس ويلوي٩1 يف  ماعلا ريدملا لبق نم ةيقافتا ءاضمإ مت
.7102 ةنس ربمتبس يف ىرخأ ةرم اهيلع عيقوتلا مت مث ةدوقفملا داوملا ضعب جاردإ

 تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا حلاصل رجألا حنمب قلعتي اميف .2

7102 ىلإ5002 ذنم •

ىلع% 4 ةبسن قيبطت لالخ نم بوسحم غلبمب ايفازج اًرجأ تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ىضاقتت
.DOM ةنيعملا ،عورشملا ناونعب ةقفنملا ةيكرمجلا قوقحلا جراخو ،موسرلا جراخ ،تاقفنلا

:يتآلا وحنلا ىلع تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ىلإ بوسحملا رجألا غلبم عفد متي

.ليجستلا رارقب راطخإلا دنعDOM غلبم نم 2%–
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تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا نيب ةمربملا ةيساسألا ةقفصلا عيقوت دنعDOM غلبم نم 1%–
 .دقاعتلا يف كيرشلاو

.قاقحتسالل اقفوو ةعفدلابDOM غلبم نم 1%–

: يتأي امك عفدلا تايفيك ليدعت مت ،8102 ةنس ذنم •

.ليجستلا رارقب راطخإلا دنعDOM غلبم نم 1%–

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا نيب ةمربملا ةيساسألا ةقفصلا عيقوت دنعDOM غلبم نم 2%–
 .دقاعتلا يف كيرشلاو

.قاقحتسالل اقفوو ةعفدلابDOM غلبم نم 1%–

ةيئاملا دراوملا دشح جمارب فادهأ .١.١

. ”3م نويلم271 دشحل ،...... ةيئاملا دراوملا عاطقل ةيمنتلا فادهأو ةيجيتارتسا ديدحت مت”: ةنياعملا

ةباجإلا

روط يف دودسلا نع يمطلا عزنل اًجمانرب ةيئاملا دراوملا ةرازو تعضو ،يمطلا عزنب رمألا قلعتي اميف
دودسلا نم ةمظنملا تايمكلا نيمأت يلاتلابو ،اًيمط دودسلا رثكأ يف تانازخلا تاردق ليهأت ةداعإ فدهب لالغتسالا
.لالغتسالا روط يف يتلا

 : يتآلاك جمانربلا اذه نوكي

3مه5 : يناثلا رطشلا ةزادرز دس نع ىمطلا عزن–

3مه3 : سياقلا مف دس نع ىمطلا عزن–

3مه5 : ثلاثلا رطشلا بصقلا دس نع ىمطلا عزن–

3مه5 : ةبرتلا فرج دس نع ىمطلا عزن–

3مه5 : زيمحلا دس نع ىمطلا عزن–

3مه5 : دباع يديس ةجرم دس نع ىمطلا عزن–

3مه5 : يناثلا رطشلا ةيفينحوب دس نع ىمطلا عزن–

3مه5 : قوقرف دس نع ىمطلا عزن–

3مه5 : نارمع ينب دس نع ىمطلا عزن–

3مه5 : بيرغ دس نع ىمطلا عزن–

.3مه6٤  عومجملا

)نازيلغ ةيالو( دباع يديس ةجرم دس نع يمطلا عزن -١

82/30/8102 : ليجستلا خيرات–

.ج.د000.000.008.1 : ةيلاحلا  جمانربلا ةصخر–
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.)نازيلغ ةيالو( دباع يديس ةجرم دس نع يمطلا عزن : ةيلمعلا ناونع–

: ةيلمعلا ىوتحم

.)نازيلغ ةيالو( دباع يديس ةجرم دس نع بساورلا نم3م000.000.5 عزن ةيلمع يف ةقفصلا لثمتت

: ةيدقاعتلا تانايبلا

روف يزيرح / فيدلأ : ةلواقملا–

.ج.د005.420.654.1 : ةقفصلا غلبم–

ارهش82 : لجألا–

50/30/٩102 : ةمدخلاب رمألا–

40/70/1202 : يدقاعتلا ءاهتنالا خيرات–

: ةنهارلا ةيعضولا–

50/30/٩102 خيراتب ةلواقملل غلبملا لاغشألا يف عورشلل ةمدخلاب رمألا–

.ةيراج لاغشألا ةشرو ةماقإ–

)ركسعم ةيالو( قوقرف دس نع يمطلا عزن .2

82/30/8102 : ليجستلا خيرات–

.ج.د000.000.056 : يلاحلا ةيلاحلا جمانربلا ةصخر–

)ركسعم ةيالو( قوقرف دس نع ىمطلا عزن : ةيلمعلا ناونع–

 : ةيلمعلا ىوتحم

ركسعم ةيالو ،قوقرف دس نع بساورلا نم3م000.000.3 عزن ةيلمع يف ةقفصلا لثمتت–

 : ةيدقاعتلا تانايبلا–

راليس .م.م.ذ.ش : ةلواقملا–

.ج.د05,845.236.808 : ةقفصلا غلبم–

رهش13 : لجألا–

11/60/8102 : راهشإلا خيرات–

: ةيلاحلا ةيعضولا–

ةقفاوملا تمتو ،ج.د000.000.003 غلبمب ،ةيئاملا دراوملا ةرازو ىلإ ةلسرملا مييقتلا ةداعإل ةينقتلا ةقاطبلا–
.مييقتلا ةداعإ ىلع

تحنم ،13/01/8102 خيراتب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولاPMC لبق نم ةقفصلا عورشم صحف–
.ةيلاملا ةيطغتلا ظفحت تحت ةريشأتلا

.تاظفحتلا عفر ريرقت دادعإ ،03/50/٩102 خيراتب ملتسملا جمانربلا ةصخر مييقت ةداعإ ررقم–
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)راشب ةيالو( ةبرتلا فرج دس نع يمطلا عزن .3

82/30/8102 : ليجستلا خيرات–

–PAج.د000.000.057 : يلاحلا.

.)راشب ةيالو( ةبرتلا فرج نع يمطلا عزن : ةيلمعلا ناونع–

 : ةيلمعلا ىوتحم

.راشب ةيالو ،ةبرتلا فرج دس نع بساورلا نم3م000.000.5 عزن ةيلمع يف ةقفصلا لثمتت–

 : ةيدقاعتلا تانايبلا–

جاغارد ورديه : ةلواقملا–

.ج.د000.007.٩47 : ةقفصلا غلبم–

رهش23 : لجألا–

 : ةيلاحلا ةيعضولا–

تحنم ،70/11/8102 خيراتب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولاPMC لبق نم ةقفصلا عورشم صحف–
.ةريشأتلا

ةداعإ تمت ،ج.د000.000.05 غلبمل ،ةيئاملا دراوملا ةرازو ىلإ ةلسرملا مييقتلا ةداعإل ةينقتلا ةقاطبلا–
.مييقتلا

ةلكيهلا ةداعإل ةينقتلا ةقاطبلا دادعإ ،03/50/٩102 خيراتب ملتسملا جمانربلا ةصخر مييقت ةداعإ ررقم–
.ةقفصلا يف عورشلاب حامسلل ةيراجلا

 )ةلشنخ ةيالو( سيقلا مف دس نع يمطلا عزن .٤

جمانربلا صيخرت–

82/30/8102 :ليجستلا خيرات–

.ج.د000.000.056 :ةيلاحلا جمانربلا ةصخر–

)ةلشنخ ةيالو( سيقلا مف دس نع ىمطلا عزن :ةيلمعلا ناونع–

 :ةيلمعلا ىوتحم

.ةلشنخ ةيالو ،سيقلا مف دس نع بساورلا نم3م000.000.5 عزن ةيلمع يف ةقفصلا لثمتت–

:ةيلاحلا ةيعضولا–

11/60/8102 خيراتب ةصقانم نع نالعإ–

موي51 +03 لاجآلا ديدمت نع نالعإ–

32/٩0/8102 خيراتب مت ةفرظألا حتف–

ةداعإ تمت ،جد000.000.001 غلبمل ،ةيئاملا دراوملا ةرازو ىلإ ةلسرملا مييقتلا ةداعإل ةينقتلا ةقاطبلا–
.مييقتلا

.ةممتملا ضورعلا ليلحت–

.ةيراجلا ةقفصلا فلم دادعإ ،03/50/٩102 خيراتب ملتسملا جمانربلا ةصخر مييقت ةداعإ ررقم–
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 )ةدكيكس ةيالو( يناثلا رطشلا ،ةزادرز دس نع يمطلا عزن .٥

82/30/8102 : ليجستلا خيرات–

.ج.د000.000.057 : ةيلاحلا جمانربلا ةصخر–

)ةدكيكس ةيالو( ةيناثلا ةعفدلا ،ةزادرز دس نع ىمطلا عزن : ةيلمعلا ناونع–

 : ةيلمعلا ىوتحم

.ةدكيكس ةيالو ،ةزادرز دس نع بساورلا نم3م000.000.5 عزن ةيلمع يف ةقفصلا لثمتت–

: ةيلاحلا ةيعضولا–

11/60/8102 خيراتب ةصقانم نع نالعإ–

موي02 +03 لاجآلا ديدمت نع نالعإ–

03/٩0/8102 خيراتب مت ةفرظألا حتف–

ةممتملا ضورعلا ليلحت–

.جد000.000.056 غلبمل ،ةيئاملا دراوملا ةرازو ىلإ ةلسرملا جمانربلا ةصخر مييقت ةداعإل ةينقتلا ةقاطبلا–

.ةنجللا ىدل ةقفصلا يف عورشلل جمانربلا ةصخر مييقت ةداعإ راظتنا–

)ركسعم ةيالو( يناثلا رطشلا ،ةيفينحوب دس نع يمطلا عزن .6

82/30/8102 : ليجستلا خيرات–

.ج.د000.000.057 : ةيلاحلا جمانربلا ةصخر–

)ركسعم ةيالو( يناثلا رطشلا ،ةيفينحوب دس نع يمطلا عزن : ةيلمعلا ناونع–

 : ةيلمعلا ىوتحم

.ركسعم ةيالو ،ةفينحوب دس نع بساورلا نم3م000.000.5 عزن يف ةقفصلا لثمتت–

: ةيلاحلا ةيعضولا–

40/20/8102 يف هيلع رشؤم يجذومن ءابعأ رتفد–

11/60/8102 خيراتب ةصقانم نع نالعإ–

موي02 +03 لاجآلا ديدمت نع نالعإ–

03/٩0/8102 خيراتب مت ةفرظألا حتف–

ةممتملا ضورعلا ليلحت–

.جد000.000.056 غلبمل ،ةيئاملا دراوملا ةرازو ىلإ ةلسرملا جمانربلا ةصخر مييقت ةداعإل ةينقتلا ةقاطبلا–

)ىلفدلا نيع ةيالو( بيرغ دس نع يمطلا عزن .٧

82/30/8102 : ليجستلا خيرات–

.ج.د000.000.057 : ةيلاحلا جمانربلا ةصخر–

)ىلفدلا نيع ةيالو( بيرغ دس نع ىمطلا عزن : ةيلمعلا ناونع–
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: ةيلمعلا ىوتحم

.ىلفدلا نيع ةيالو ،بيرغ دس نع بساورلا نم3م000.000.5 عزن يف ةقفصلا لثمتت–

: ةيلاحلا ةيعضولا–
11/60/8102 خيراتب ةصقانم نع نالعإ–

موي51 +03 لاجآلا ديدمت نع نالعإ–

32/٩0/8102 خيراتب مت ةفرظألا حتف–

ةممتملا ضورعلا ليلحت–

.جد000.000.056 غلبمب ،ةيئاملا دراوملا ةرازو ىلإ ةلسرملا جمانربلا ةصخر مييقت ةداعإل ةينقتلا ةقاطبلا–

)سادرموب ةيالو( زيمحلا دس نع يمطلا عزن .٨
82/30/8102 : ليجستلا خيرات–

.جد000.000.057 : ةيلاحلا جمانربلا ةصخر–

)سادرموب ةيالو( زيمحلا ّدس نع يمطلا عزن : ةيلمعلا ناونع–

 : ةيلمعلا ىوتحم
.)سادرموب ةيالو( زيمحلا ّدس نع بساورلا نم3م000.000.5 عزن يف ةقفصلا لثمتت–

: ةيلاحلا ةيعضولا–
5/21/8102 خيراتب ةصقانم نع نالعإ–

13/10/٩102 خيراتب روشنم اموي02 ـب ضورعلا لاجآ ديدمت نع نالعإ–

42/20/٩102 خيراتب مت ةفرظألا حتف–

ةممتملا ضورعلا ليلحت–

.جد000.000.056 غلبمب ،ةيئاملا دراوملا ةرازو ىلإ ةلسرملا جمانربلا ةصخر مييقت ةداعإل ةينقتلا ةقاطبلا–

يف جماربلا صيخارت ليجست متي ،نارمع ينب ّدسو بصق ّدس نع ىمطلا عزن عيراشمب قلعتي اميف-٠١ و٩
ةينطولا ةلاكولا لبق نم ىمطلا عزن لاغشأ ذيفنت متيسو ،)DINO( هايملا فرصو يقسلل ينطولا ناويدلا ليلد
لاغشألا هذه ةيوست تاقفص نإ ،اًرخؤم اهيلع لوصحلا مت يتلا فيرجتلا تادعم مادختساب تاليوحتلاو دودسلل
.ذيفنتلا روط يفDINOو تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا نيب ةمربملا

 ةباقرلا لحم )3( ثالثلا تايالولا يف ةيئاملا دراوملا دشح جمارب ىوتحم .2.١

ةيحطسلا هايملا دشح جمارب ىلع ةماع ةرظن– ةنياعملا

: ةباجإلا

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تماق ،6102 ةنس ربمسيد13 خيرات نم اًرابتعا هّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت *
صيخرت ىلع لوصحلل ،جمانربلا يف طلخ يأو تادعملل ليغشت ةيلمع221 نم نوكتي يرامثتسا جمانرب ةرادإب
: يتآلاك عزوم ،جد رايلم٩58.1٩٩ غلبمب )PA( يلامجإ جمانرب

،جد رايلم478.21 غلبمب عورشملا لبق ام تاساردو ةيليصفتلا ىودجلا تاسارد–

،جد رايلم223.574 غلبمب دودسلا ءانب لاغشأ–

،جد رايلم410.174 ليوحتو ديروت لاغشأ–

.جد رايلم٩46.23 غلبمب )لالغتسا( ةنايصو ةئيهتو ليهأت ةداعإ لاغشأ–
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تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا فيلكت مت ،6102 ىلإ0102 نم ةرتفلا لالخ هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت *
ةيلامجإ جمانرب ةصخر ىلع لوصحلل ،ةضوفملا عورشملا ةرادإ يف ،تادعملل ليغشت ةيلمع75 مضي يلام فالغب
لاغشألا تدافتساو .يداصتقالا ومنلا معد جمانرب ناونعب تحنم جد رايلم٩82,88 اهنم ،جد رايلم188,041 غلبت
75,31 غلبم صيصخت مت نيح يف ،)%20,37( جد رايلم578,201 غلبمب جمانرب ةصخرب دشحلا عيراشمل ةيئاشنإلا

ةينبلا ةنايصو ةئيهتو ليهأت ةداعإب ةقلعتملا لامعألل )%5٩,71( جد رايلم07,81و تاساردلل )%20,31( جد رايلم
.ةيتحتلا

رايلم0052 غلبتPA ـل ةيئاهن ةميقب ،0102 ةنس سرام يف ةلجسملا ،دودسلا تادعم ةنايص ةيلمع قلعتت *
،)سادرموب ةيالو( تبسقتو )ةديلبلا ةيالو( يموروب دودسبً ايئزج ،جد

.اهتمالسو لالغتسالا روط يف عيراشملا ةناتم نمضت يك تادعملا ةنايص يلوت لجأ نم ةيلمعلا ليجست مت
.تآشنملاب ةصاخلا ليهأتلا ةداعإو ديدجتلا لاغشأ نم اًددعIEMCD تقلطأ ،ةيلمعلا هذه راطإ يف

ديدجت دقعلا ىلوت،OCEILA ةينطولا ةكرشلا عم2102 ةنس لالغتسالا روط يف اًدس41 ةنايص ةقفص ماربإ مت
ليغشت ةزهجأو ،)ةيناوطسألا تامامصلا( ناضيفلا فرص تامامص رعق فيرصتل ةيكيناكيمورديهلا تادعملا
.ةيئابرهكلا تآشنملا ليهأت ةداعإ كلذكو تامامصلا تالصو رييغتو ،مكحتلا

،ةضف يداو ،بوقعي يديسو ،تبسقتو ،يموروبو ،زيمحلا ،بصق : يه ةينعملا )41( رشع ةعبرألا دودسلا
.ةرارغوب مامحو ،ةبنعلا تيز ،ةبرتلا فرج ،ةدوع نب دمـحمأ يديس ،لدهب ينب ،ةيفينحوب ،ادخب ،لوزغوب

.ةميدقلا قالغإلا تامامص لادبتسا مت ثيح شورفم دس تادعم ةنايص

،تادادمإلا تادعم ديدجت•

،خضلا تادعم ديدجت•

،تامامصلل برستلا عنام ديدجت•

،ةيعيبطلا هتلاح ىلإ دعصملا ةداعإ•

،ةقورألاةءاضإوةيئابرهكلاتانازخلاليهأتةداعإ•

.دعب نع تادعملا ةرادإ•

01/50/8102 خيراتب اسكيم دس مامصل سابياب ةانقل ليهأتلا ةداعإ لاغشأ يف عورشلا مت امك

تآشنم صحف مت ثيح ،راقرق دسل يلفسلا جرخملا يف يرادجلا مامصلا ليغشت ماظنل ذيفنتلا زيح عضو•
.ةيكيلورديهلا تاونقلا لادبتساو يكيلورديهلا تيزلا

لمعت يتلا تادعملا ىوتسم ىلع ريبك روهدت ليجست مت ،دودسلل ةينطولا ةريظحلل مدقتملا رمعلل اًرظن•
تانازخو بيبانألاو تاخضملا( رصانع ىلعIEMCD تلصح دقف اذه ىلعو ،خضلا ةمظنأ لثم ،رمتسم لكشب
.ليغشتلا يفظوم لبق نم لاغشألا هذه ذيفنت متو .دودس ةدعل خضلا ةمظنأ ديدجتل )ةصاخلا ءازجألاو مكحتلا

اهجمانرب ةصخر ةميق تغلب يذلا5102 ةنس لجسملا )ةيدملا ةـــــيالو( ةزرــــــخ يداو ّدـــســـل ىودـــــجلا ةــــسارد *
ىودجلا ةسارد تامدخ عيمج ايلعف يطغت ال يتلاPA ةميق صقن ببسب ةصقانملا حرط متي مل ،جد نويلم55
.ةملكلا ىنعمب ىودج ةساردل )ماهملا(

اهجمانرــــــب ةــــصـــــخر ةمــــيــــق تغـــلـــب يذلا5102 ةـــــنس لجســـــملا ،)ةيدملا ةـــــيالو( نيــــــقرز ّدسل ىودجلا ةسارد *
ببسب50/50/8102 خيراتب اهاودج مدع نع نلعأو ،72/30/8002 خيراتب ةينطولا ةصقانملا تحرط ،جد نويلم55
 .ضورع ةيأ مالتسا مدع

اهجمانرب ةصخر ةميق تغلب يذلا5102 ةنس لجسملا )ةيدملا ةيالو( يلع يديـــــس ّدـــــســـــل ىودـــــجلا ةــــــسارد *
.ضورعلا ليلحت ةيلمع ايلاح يرجتو ،61/10/٩102 خيراتب ةيلودلاو ةينطولا ةصقانملا حرط مت ،جد نويلم56
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 ةيئاملا دراوملا دشح عيراشم زاجنإو ةجمرب طورش .3.١

ةيئاملا دراوملا دشحب ةقلعتملا زيهجتلا تايلمع ليجست .١.3.١

تايلمعلا ليجست لاجم يف ةيميظنتلا ماكحألا مارتحا مدع– ةنياعملا

: ةباجإلا

قودنصلا( جضن ليلد نم تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا اهتحوتسا ،عيراشملا جضنب رمألا قلعتي *
ةلودلا تاقفنب قلعتملا8٩٩1 ةنس ويلوي31 خرؤملا722-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملاو )تادعملا ريوطتل ينطولا
.زيهجتلل

تالـمـحو ،ةصتـخــم ثاــحــبأ بتاــكــم راــيــتــخا لالــخ نــم ةــفــلــتــخملا اــهــلــحارــم يف تاساردــلا جضن نيسحت مــتــي
لاجآلا يف لضفأ لكشب مكحتلاب جهنلا اذه حمسيو .ةمهم لكلو ةلحرم لك يف ةبقارملا تايلمعو ةقمعملا عالطتسالا

.تايلمعلل مييقت ةداعإ قحالم ماربإ ىلإ ءوجللا نم للقي يلاتلابو ،ذيفنتلا لاغشأ قاستاو

دودسلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا تمدــق ،ةداــتــعملا تاءارــجإلا بناــج ىلإ ،تاساردــلا جضن نيسحــتــب قــلــعــتــي اــمـــيـــف
: يف لثمتت ةديدج اًماكحأ تاليوحتلاو

تاساردلا تاقفصلل ةينطولا ةنجللا تماق،DPA تاساردب قلعتم ديدج يجذومن ءابعأ رتفد دادعإ•
: ىلع ءوضلا تطلس يتلاو اهيلع ريشأتلاو اهصحفب

تاصقانم نمً الدب تابلطتملا نم ىندألا دحلا عم ةديقم تاصقانم ىلإ ءوجللاب ريرمتلا ةيفيك رايتخا–
.ةحوتفم

.اًرعس لقألا ضرعلا بحاص نمً الدب ”اًرعس نسحألا ضرعلا بحاص” تاساردلا بتكم ىلع رايتخالا دمتعي–

ةساردلل رهشأ6و يجولويجلا فاشكتسالا ةلمحل ةدحاو ةنس نع لقي ال ام ديدجلا ءابعألا رتفد يف طرتشي–
.ةيجولورديهلا

بتكم رايتخال كرتُت لب،DPA تاسارد دادعإ لاجآ ررقت تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا دعت مل–
.تاساردلا

.ةينهملا عجارملاو ةيرشبلا دراوملا ىلع فينصتلا ريياعم قاستا دمتعي–

.تاساردلا ماهم ةحص نم ققحتلل تاصصختلا ةددعتم ةنجل ءاشنإ–

مهتمهم ،ةمظتنم شيتفت تايلمع ءارجإب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ييجولويج نم قيرف موقي–
.تاصالخلا نم بيرقتلل ةداضم ريراقت دادعإ يه

.ةصقانملا نع نالعإلا لبقDPA نم ةيجهنم ةربخ •

تاساردلا تايريدمل ينقت معدو اهناوأ يف تاربخلل نييملاع ءاربخ نييعتل ةيلود ةصقانم نع نالعإلا •
.لالغتسالاو لاغشألاو

اهيلع ةقداصملاو اهدادعإ مت يتلا ةيلحرملا ريراقتلاو ةساردلا دادعإ ةرتف لالخ نيلخدتملا فلتخم عيمجت •
ةلاكولاوERD،PEAD،ERMD،EAPD( يهو ةياصولا تايريدمو ءاكرشلا عيمج مضت يتلا ةسلجلا يف اهضرع لالخ
.)تاساردلا بتكمو تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا

ينــطوــلا قودــنصلا لــبـــق نـــم هصحـــفـــل ةـــيـــلاملا ةرازو ىلإ فـــلملا لاسرإ مـــتـــي ،ةساردـــلا نـــم ءاـــهـــتـــنالا دـــنـــع •
 .ةيمنتلاو تازيهجتلل

فلملا ميدقتل بولطملا ردقلا رامثتسالا غلبم زواجت اذإ ذيفنتلا زيح لمتحملا هعضوو هتحص نم ققحتلاو
.)DENC( ةسسؤملا هذهل ةقبسملا ةريشأتلل
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نييبوك ءاربخ8 نم نّوكم قيرف تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ىدل ناك ،تاونس3 نم رثكأل •
.بابشلا نييرئازجلا نيسدنهملا ىلع نوفرشيو تاساردلا عيمج ماظتناب نودقفتي

لاغشألا تاشرو يف تاريخأت ىلإ يدؤت يتلا ليقارعلا بنجت لجأ نم ةرداصملاو دويقلا عفرب رمألا قلعتي
اذه ةيمهأ تكردأ نأ دعب ،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا نإف ،دارفألاو تادعملا ديمجتو ةظهاب تاضيوعتو
اذه ةيلوؤسم يلوت ىلإ صاخ لكشب فدهت يتلا دويقلا عفر تايلمع تلجس ،ةياصولا ىلع ةقفاوملا دعبو عضولا
.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةقباسلا ماهملا اهيلإ انهابتنا تبذج يتلاو ةياغلل اديقم ربتعي يذلا بناجلا

طوطخلا لقنو ،ناكسلا لقنو ،ةيكلملا عزنو ،قرطلا ةحازإ : لاغشألا يف عورشلا لبق تايلمعلا هذهب لفكتي
بيبانألا قيرط ىلع وأ دسلا ةدعاق يف عقت ،خلإ ،يئابرهكلا طخلا دادمإو زاغلا تاونقو ،ةيتحتلا ىنبلاو ،ةيئابرهكلا

.اهزاجنإ بجاولا عيراشملاو تاليوحتلاو

قالطإ لبق دويقلا هذه ىلع بلغتلا نكمملا نم تلعجو ىضم اميف ةلثامملا تايلمعلا نم ديدعلا قالطإ مت
.)ةنيزوب دسو نوراه ينب ليوحتو ريسيك دس( لاغشألا

.ةديدج تايلمع لالخ نم ةرمثملا ةبرجتلا هذه ديدجت متي

ىودجلا تاسارد دانسإ ماع لكشب متي ،عقاولا يفو .عيراشملا جضن ىلإ ،طقف ليجستلا ةيافك مدع عجري ال
،مجحلا ةريبك ةيبنجأ تاسارد بتاكم تاعومجم وأ تاسارد بتاكم ىلإ عيراشملل ةيليصفتلا تاساردلاو
ساسأ ىلع عورشملا اهنم نوكتي يتلا ةيسيئرلا لامعألا ةجلاعم نم يرصح لكشب اهيلإ ةلكوملا ماهملا فلأتتو
.ةصاخ ةياردو ةيلاع ةينقت ةربخ بلطتت لامعألا هذه نأ

ىوتسم ىلع ةدوجوملا ةيحطسلا هايملا دراوم عيمجل ماع دشح ىلإ ةجاحلابDPA يف تاساردلا ءدب ىَلْمُي *
ايجيتارتساو ايويح ادروم ربتعت يتلا ةيعامتجالا ةايحلا يف اهرودو هايملا ةيمهأ ببسب اذهو ينطولا بارتلا
.دالبلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلل

،ءاضتقالا دنع ،ةينعملا عيراشملا لاغشأ يف ةرشابملا ةيادبلل ةيزهاجلاو دادعتسالاب تاساردلا هذه حمست
.اهزاجنإل ةدوصرملا ةينازيملا دراوم عامتجا دنعو

ططخملا مارتحا راطإ يف لجسي نأ هنأش نم يذلا ،يعاطقلا جمانربلا ىلع زاجنإلا ديق عيراشملا قالطإ دمتعي
تاداـمـتـعا رـفوـتـب اساسأ اـطورشم ىـقــبــيو ،دروملا اذــه عــيزوــتو رــيــيستــل ةــيــعاــطــقــلا ةساــيسلاو ءاــمــلــل ينــطوــلا
.اهديسجتل ةيرورضلا رامثتسالا

DPA تاسارد تزجنأ يتلا تاليوحتلاو دودسلا عيمج ماظتناب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا حرتقت
يف ةموكحلا فرط نم ةحونمملا ةينازيملل اقفو ،ةياصولا اهددحت يتلا ةيولوألا ىلع اهليجست دمتعيو .اهل ةعباتلا
.ةيلاملا نيناوق راطإ

تاعاطقلا نيب قيسنتلا مادعنا– ةنياعملا

: ةباجإلا

ارواشت ظحالنو ةصاخ ةيمهأ يلون اننأ ىلإ ةراشإلا ردجت هنإف ،تاعاطقلا نيب قيسنتلا صخي اميف *
جمارب رييست يف اهكارشإ نكمي يتلا فارطألاو ،ةياصولاو تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا نيب ارمتسم
.ةيمومعلا رامثتسالا

عزن تاجايتحا صخي اميف ةيلحملا تاطلسلاوFGDو ،زاغلنوس حلاصم ىلإDPA ةساردل لماك فلم لسري
.تآشنملا لقن تاجايتحا صخي اميف ةينعملا ةيالولل ةيئاملا دراوملاو ةيمومعلا لاغشألا تايريدم ىلإو ،ةيكلملا

.ةياصولا ىوتسم ىلع وأ ةينعملا ةيالولا ىوتسم ىلع نيلخدتملا روضحب ،ءاضتقالا دنع ،تاعامتجا دقعت
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ةينطولا ةلاكولا تقلطأ ،ةلماكتم ةروصبو ةعاجنب دودسلل عيرسلا يمطلاو يئاملا لكآتـلا ةحفاكم لجأ نمو
دودسلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا لــبــق نــم3002 ةــنس دودسلــل ةــيــئاملا ضاوــحألا ةــياــمحل ةسارد تالـــيوـــحـــتـــلاو دودسلـــل
.تاليوحتلاو

،FGD عم قيثولا نواعتلاب ،تاساردلا يف اهب ىصوملا ةيئاملا ضاوحألا ةيامح ريبادت ديسجت رارق ذاختا متو
عاطق لفكتيو ،اهصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا تائيهتلا زاجنإب لفكتلا لجأ نم ايئاهن ةملتسملا ةساردلا لاسرإو
.نايدولا ةئيهتب لصتي امو ةيندملا ةسدنهلا لاغشأ عيمجب ،هل ةعباتلا هايملا تايريدم لالخ نم ،ةيئاملا دراوملا

ةعقوتملا راثآلا

،3مهPAP( : 006( ةيامحلاو ةئيهتلا ططخم ذيفنت دعب ةنس05 ةدم ىلع )3مه( اهريفوت مت يتلا هايملا مجح •

،%85و83 نيب حوارتي يذلا ةيفوجلا هايملا يف لكآتلا نم ليلقتلا •

،ةيعارزلا يضارألل لضفأ ةيجاتنإ •

،ةنسحملا يعارملا يف فوصلاو بيلحلاو ،موحللا جاتنإ يف ةدايزلا •

،اهسرغ نم تاونس01 ىلإ . دعب ةرمثملا راجشألا نع ةجتان ةديدج ليخادم قلخ •

،ةيباغلا تاجتنملاو ريجشتلا ةداعإ نع ةجتانلا ليخادملا •

،ةيعانص ضارغألو يقسلاو بورشلا ءاملاب ديوزتلا ضارغأل ءاملا ريفوت •

سايق لجأ نم عورشم يأ قالطإ لبق اهديدحت بجي يئام ضوح لكل ةوجرملا جئاتنلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
.جمانربلا ةعاجن

ةيامحلا ريبادت نودب ةيبلسلا راثآلا

،رامثتسالا عايض •

،تآشنملا ةايح ةدم نم دحلاو ضوحلا يمط •

،تاناضيفلا رطخ •

،ةيئاملا دراوملا دشح نم دحلا •

،)ةيعارزلا يضارألا دافنتسا( ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا عايض •

.يفيرلا حوزنلا •

فرط نم دودسلاب ةصاخلاDPA تاسارد يف ةجمربملا ةيئاملا ضاوحألا ةجلاعم ةسارد ماهم نم ققحتلا متي
.ةرازغلا حيحصت لاغشأو ريجشت نم ةيئاقولا تايلمعلاو تاططخملا عيمجFGD ليلدب تلجس امكFGD حلاصم

نأ نكمي ةمهملا ةيلمعلا هذهف ،دسلا لاغشأ مامأ اريبك اقئاع تاباغلا ةلازإ تاحيرصت رادصإ ريخأت لكشي ال *
.دسلا رمغ لبق اهديسجت ةرورضلا نم نكلو ،لاغشألا لالخ تقو يأ يف متت

ليهست يف ةيلحملا تاطلسلا كراشتو دويقلا عفر ةمهم تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ىلوتت *
 .ةيكلملا عزنو ةيتحتلا ىنبلا لقن تايلمع طيشنتو

.لاغشألا ةيادب لبقو ”دويقلا عفر” ةيلمع راطإ يف دويقلا عفر تايلمع لجست
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6١٠2 ةنس ىلإ٠١٠2 ةنس نم ةيئاملا دراوملا دشح عيراشم زاجنإ .3.2.١

ةبسنلا ديصرلا ةمكارتملا تاعفدلا تاصصخملا ةيلاملا ةنسلا
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 يرلا تآشنم زاجنإو تاساردلا لاغشأ لامكتساو ذيفنت يف ريخأتلا– ةنياعملا

ةباجإلا

عبس تلمش جد000.633.010.1 تغلب ةيئاهن ةميقبDPA ةسارد نمضتت يتلا2002  يف ةلجسملا ةيلمعلا *
رازجو تسيراغتو ةفيلخ يديسو نومرد( اهزاجنإ مت تاسارد )6( تس اهنيب نم دودسلا صختDPAتاسارد )7(
ةبانع نم هليوحتو ةشحم ةيدوك دسلDPA صخت زاجنإلا ديق يه ةدحاو ةساردو ،)جاجحلا نيعو شوكنعلاو
.)52/11/٩102 خيراتب يدقاعتلا زاجنإلا بقتريوtlusnoC nabiL.  ةساردلا بتكمل ةساردلا تلكوأ(

ةبسنب ،ةساردلل ةيلامجإلا ماهملا عم ةنراقملاب %52 ةبسن ،6102 ةياهن ةساردلا هذهل يداملا مدقتلا لثمي *
.دقعلا ةبسن عم ةنراقملاب %02 تغلب ةيلام

لاغشأ زاجنإ ةبسن نم لقأ تناك ةيلاملا ذيفنتلا ةبسن نأ ثيحب ،ماهملا ضعب زاجنإ متي مل ،6102 ةياهن يف
.DPA فلمب ةصاخلا5 مقر ةمهملا ميلست ّالإ قبي ملو %58 ةبسنب مامتإلا ديق يه ةساردلا نإف ايلاحو ،ةساردلا

اذهو ،بسانملا تقولا يف تامولعملا لقن ىلع ابلاغ ترثأ دودسلا تالاصتاب ةصاخلا ةجرحلا ةيعضولا ّنإ *
.اهتقو يف اهرييست لقرعي ام

،يلاحلا تالاصتالا ماظن نيسحت ،يلاتلابو ،يديلقتلا تالاصتالا ماظن يف روصقلا اذه ىلع بلغتلا لجأ نمو
لاصتا عورشمل ةيداصتقاو ةينقت ةسارد زاجنإ لجأ نم ،)ADT( يرئازجلا ينويزفلتلا ثبلا ةدعاسم انسمتلا

ةيزكرملاو )لالغتسالا تادحوو ،دودسلا( ةيوهجلا تارادإلا عم ةديعبلا عقاوملا طبر فدهب ،تانايبلاو توصلاب
.)تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا رقم(

ةيفرظ ةطحم(TASV تانايبلاو توصلا لامعتساب تالاصتالل ةبلاس ةكبش رشن ةيئاهنلا ةساردلا تراتخا
.تانايبلا ليوحتو سكافلا لئاسرو ،ةيفتاهلا تالاصتالا يف مدختسي يذلا )ادج ةريغص تاحتف تاذ

وهو تالاصتالا روطت عم يروف فييكت لجأ نم ةنرمو ةديدج تامدخ جامدإب روطتملا ماظنلا اذه حمسيو
لوخد( تايلمعلا يف ةبولطملا ةنورملا يطعي هّنأل ،ةديعب تافاسم ىلع تالاصتا بلطتي طاشن يأل ادج ديفم
.ةعيرسو ةطيسب قفارمب ،تامولعملل لقن لكل )رشابم

ويلوي01 خيراتب أدب يذلا ،ةمدخلا زيحTASV تاطحم عضو نإف ،ةلوبقم ةدم يف تادعملا رشن نم مغرلابو
.رارقتسا مدع ترهظأ ةكبشلا نأل ةوجرملا جئاتنلا طعي مل ،5002 ةنس

ةـيـنـعملا فارـطألا لـك عـمـج اـعاـمـتــجا تالــيوــحــتــلاو دودسلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا تدــقــع ،03/80/5002 خـيراـتــبو
ةلاكولا ىدل ينقت راشتسم(ADTوCDCL هعم ةدقاعتملا ةكرشلاو زليت لاتينيز ةعومجم : يهو عورشملاب
.عورشملا لاغشأ مدقت ةيعضو ةساردل )تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا
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.تايصوتلا نم ةعومج ميدقتو ةكبشلا رارقتسا لكشم لح لجأ نم ةعومجملل راذعإ لاسرإب عامتجالا ىهتنا

مرتحت نأ نود تدفن دق03/80/5002 عامتجالا اهمدق يتلا لاجآلا نأ انظحال ،5002 ةنس ربمتبس٩1 خيراتبو
.اهتامازتلا ةعومجملا

: يهو ،ةيدقاعتلا طورشلاب فت مل ةعومجملا نأ تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تظحالو

BNA ةكبشل اصيصخ لابقتسا زاهج ريفوت .1

م7,3 نم لقأ نوكي نأ بجيCCN ىوتسم ىلع هعضو متي يذلا قبطلا رطق .2

.لتاسلا كلام فرط نم يئاهنلا تاددرتلا ططخم حنم .3

طورشلاب ءافولا ةياغ ىلإ لاغشألا ةعباتم نع فقوتلاب ةعومجملا ةلاكولا ترمأ ،ةيعضولا هذه مامأو
.ةيدقاعتلا

70CK لاسرإلا زاهج( ةيدقاعتلا طورشلاب ءافولا مت هنأب ةعومجملا انتملعأ ،5002 ةنس ربوتكأ42 خيراتبو
تالــيوــحــتــلاو دودسلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا تبــلاــطو تقؤم تاددرــت لاسرإ طــطــخمب نــكــلو ،)م7,3 رـطـقـب قـبـطــلاو
نوكيس ططخملا اذهل رييغت يأ نأو ،يئاهنلا تاددرتلا لاسرإ ططخم عضو راظتنا يف ،لاغشألا فانئتساب

.ةكبشلا ىلع ركذي يفيظو لالتخا وأ ةينقت راثآ يأ نود يلاتلابو ،افافش

دودسلل ةينطولا ةلاكولا تمدق ،ىعسملا اذه ىلع قفاوو دكأ يذلا )ADT( ينقتلا راشتسملا ىلإ ةدوعلا دعبو
.لاغشألا ةعباتم ىلع اهتقفاوم تاليوحتلاو

.70CK لاسرإلا زاهج عم بسانتي ال تقؤملا تاددرتلا ليوحت ططخم نأ انظحال ،لاغشألا فانئتسا دنع

تدكأ يتلا،TASLETUE ـب اهرودب تلصتا يتلا ةعومجملاب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تلصتاو
.عبتتلا زاهج يف أطخ دوجو

زاهج عضو نأشب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولاب ةعومجملا تلصتا5002 ةنس ربوتكأ03 خيراتبو
.يئاهنلا تاددرتلا ليوحت ططخمو )80CK( عبتتلا

ىلإ03/01/5002  نم ءادتبا ةزجنملا لاغشألا عيمج تفنأتسا دقف ،عبتتلا زاهج يف ارييغت كانه نأ املعو
.٩2/11/5002 ةياغ

صئاقن لمحي لاز ام عورشملا ّنإف ،ةعومجملا ىلع تاطوغضلا نم مغرلاب هّنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
: ببسب ،ةعومجملا ىلإ اراذعإ تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تلسرأ دقو

،لاغشألل رركتملا فقوتلا–

،تافلملاو تاططخملا لاسرإ يف رخأتلا–

نّـيعملا مقاطلا روضح ثيح نم دقعلا مارتحا مدع ىلإ ةفاضإلاب ،رمتسملا مهريغتو نيفظوملا صقن–
.عورشملا ذيفنت ءانثأ تاقوألا لك يف ايرورض هدوجو ربتعي يذلا ،عورشملل

.اهعم دقاعتملا ةكرشلاو ةعومجملا نيب تافالخلا ةجيتن٩2/١١/٥٠٠2 ذنم افقوت لاغشألا تفرع

ةنجللا رقم يف ةعومجملاو تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا نيب عامتجا دقع ،41/21/5002 خيراتبو
.ةمدخلا زيح ةكبشلا عضو لاغشأ فانئتسا ةيفيك ةشقانمل تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا

عم ليغشتلا ةيلمع فانئتساو ةعومجملا ليكوAS letinéZ  ميظنت ةداعإ ىلع اهتلخادم ةعومجملا تزكر دقو
عم ،يرورضلا مقاطلا رشنو ،تاطحملا ليغشت يف اهعم دقاعتملا ةكرشلا عم تابوعصلا ببسب ،يلحم دقاعتم
.لاغشألا ةيعضول ططخم حارتقا

: يهو لاغشألل ديجلا مدقتلا ضرتعت يتلا لكاشملا اهرودب ةلاكولا تحرطو

،لاغشألل ةرركتملا تافقوتلا–
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ةعباتم لجأ نم ةءافكلاو يفاكلا ددعلاب يرورضلا مقاطلا رشن صخي اميف دقاعتملا عم مئاقلا فالخلا–
،لاغشألا

،عقوملا يف تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةنجللا لامع نيوكت–

،مؤاوتلا اهل ّنستي مل يتلا ةصاخلا تاطحملا ضعبل لح نع ثحبلا–

،لاغشألل ماع ططخم دادعإ–

.ةكبشلا رارقتسا مدع–

عورشملل ةيلاحلا ةيعضولا ىلع اهتقداصم مدع ىلإ حوضوب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تراشأ
ةفصب افنآ ةروكذملا لكاشملا ةفاك ةيوستب حمست يتلا ةيلعفلاو ةسوململا تارارقلا ذاختا عمجملا نم تبلطو
.العف مدقتلاب ةيعضولل حمست يك ةيئاهن

نطابلا نم دهعتم حارتقا تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تلبق ،لاغشألا فانئتساب حامسلا متي يك
نم اصخش عمجملا مدختسي نأ ةطيرش ،ةبرجتلا ناونعب تاطحملا ضعب ليغشتو داتعلا لالغتسا يف زرب ،يلحم
وه امك ةبقارملا هذه ىلع نيمدختسملا عالطإو لاغشألا ةبقارمل تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا رقمب عمجملا

.دودسلاو ةيوهج تادحو يف نولغتشي نيذلا نيمدختسملا نيوكت ىسنن نأ نود ،ةقفصلا يف هيلع صوصنم

الو ،ةهج نم ”ديلا يف حاتفم” لكش ذخأ عورشملا مادام عمجملل عفد يأ حنمي مل هنأ ةراشإلا ردجت
.ىرخأ ةهج نم تاطحملا تابثو ةمدخلا يف عورشلا دعب ّالإ لوادجلا زاجنإ نكمي

ةيدقاعتلا تايطعملا

 : لاغشألا

)اسنرف ( سلات – لاتينيز عمجم : ةلواقم•

موسرلا عيمج باستحا عم ،جد00,85٩.844.601 : غلبملا•

،جد0 : عمجملا عفدلا•

 :ةساردلا

)رئازجلا(ADT :كيرشلا•

موسرلا عيمج باستحا عم ،جد00,000.350.1 :غلبملا•

موسرلا عيمج باستحا عم ،جد00,000.350.1 :عمجملا عفدلا•

:ةينقتلا ةدعاسملا

)رئازجلا(ADT :كيرشلا•

موسرلا عيمج باستحا عم ،جد00,002.٩22.3 :غلبملا•

.جد0 :عمجملا عفدلا•

هتصقانم تحرط يذلاو ،٩002 ةنس رياني71 خيراتب ةلجسملا )ةيدملا ةيالو( يرومكوب دسل ىودجلا ةسارد*
خيراتبSDOلاسرإ مت( ،4102 يف اتاكيب / رونيس تاساردلا بتكمل هزاجنإ ةمهم تلكوأ .3102 ةنس يف

ضارتعا ىلإ عجار اذهو اًريبك اًرخأت ةساردلا عضو فرع, .12/60/6102 خيراتب يئاهن لكشب همالتساو02/70/4102
.يجولويجلا فاشكتسالا لاغشأل نينطاوملا

نويلم55 اهجمانرب ةصخر ةميق تغلب يتلا5102 يف ةلجسملا )ةيدملا ةيالو( ةزرخ يداو ّدسل ىودجلا ةسارد
.ىودجلا ةسارد تامدخ عيمج ايلعف يطغت ال يتلا ،جمانربلا ةصخر ةميق صقن ببسب ةصقانملا حرط متي مل ،جد
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.جد نويلم55 اهتميق تغلب جمانرب ةصخرب5102 يف ةلجسملا ،)ةيدملا ةيالو( نيقرز دسل ىودجلا ةسارد
،ضورع ةيأ مالتسا مدع ببسب50/50/8102 خيراتب اهاودج مدع نع نلعأو ،72/30/8002 خيراتب ةصقانملا تحرط
.رارمتساب ةصقانملا حرط ةداعإ متيس

،جد نويلم56 اهجمانرب ةصخر هتميق تغلبو5102 يف ةلجسملا )ةيدملا ةيالو( يلع يديس دسل ىودجلا ةسارد
.ضورعلا ليلحت ةيلمع ايلاح يرجتو ،61/10/٩102 خيراتب ةيلودلاو ةينطولا ةصقانملا حرط مت

دشحلا عيراشمل ةرركتملا مييقتلا ةداعإ تايلمع– ةنياعملا

: ةباجإلا

فيلاكت ةيدودحم ىلإ دوعي كلذو ،ةصقان دونبلا ضعب نكلو لاغشألا ءدب لبق تامدخلا ليجست مت*
ال دق ،ةيرامثتسا ضارغأل تانامتئا ةياصولا صصخت اليكلو .ايفاك اريدقت اهريدقت مدعو ةجمربلا تابيترت
يتلا سيياقملا ةفرعم ةياغ ىلإ ،دونبلا ضعبل غلابملا عيمج حنم ةياصولا ضفرت ،لاغشألا ءدب دنع لمعتست
.دونبلا هذهل اهحنم بجي يتلا غلابملا ديدحتب حمست

يف رظنلا ةداعإ نع ةجتانلا تايمكلا عافترا ىلإ ،ةيندملا ةسدنهلاب ةقلعتملا دونبلا مييقت ةداعإ ببس دوعي
ءارجإو تايرفحلا حتف دعب تجردأ يتلا ةينقتلا تاليدعتلا ىلإ دوعي امك ،ةيلازلزلا تانايبلا نييحت ىلإو عورشملا

.يجولويجلا فاشكتسالا تالمح

.ةجمربلا تابيترت يف حونمم ريغ دنب :راعسألا ةعجارم–

هذه ىلإ جاتحت يتلا دوقعلا مامتإ دعب ايلك هحنم متيس ،ايفاك اريدقت ردقم ريغ دنب :كرامجلا فيلاكت–
.دونبلا

ةنس لك نيدنبلا نيذه صخي اميف ضورقلا حنمت:فرصلا راعسأ تابلقتو يكنبلا رييستلا تالومع دنب–
.اهب ةقلعتملا فيراصملا تبثت يتلا دوقعلا لامكتسا دنعو

،ايفاك اريدقت ردقم ريغ دنب :لاغشألا ةبقارمو ذيفنتلا ةسارد–

،فصنم ريدقتو ةيراقع ةربخ دعب هيف رظنلا ةداعإ تمتو ريكذتلل لجسم دنب : ناكسإلا ةداعإو ةيكلملا عزن–
،مهيضارأ ةرداصملا ناكسلا ىواكش ةساردو ناكسلل ءاصحإو

ططخملا ىلع ةقفاوملا دعب هيف رظنلا ةداعإ تمت ريكذتلل لجسم دنب : يلعفلاو ينمضلا ينمألا زاهجلا–
،ةيالولل ةينمألا ةنجللا فرط نم يلخادلا ينمألا

.تآشنملا لقن فيلاكت مييقتو تاساردلا مامتإ دعب دنبلا حنم : تآشنملا لقن–

نكلو .”راعسألا ةعجارم” دنب لثم ةيفاضإ تابلط ميدقت مت ،ةفلتخملا رظنلا ةداعإ تايلمع لالخ هنأ ريغ
فرصلا راعسأ تابلقتو ،كرامجلا فيلاكتل ةبسنلاب لاحلا اذكو ،ديدمت بلط مت ،مدقملا دامتعالا دافن درجمب
.ريكذتلل ةلجسملا دونبلا لك ىلإ ةفاضإ رييستلا تالومعو

ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا ديمجت فيلاكت لثمت ،موسر نودب جد55,175.272.4٩٩ ىوكشلا غلبم ةميق غلبت *
.يئاملا ططخملل نيررضتملا ناكسلا ضارتعا ببسب ةفلتخملا لاغشألا فقوت نع ةمجانلا رئاسخلاو

.تايعضولا هذه لثم بنجيس ةقبسم ةضورفم دويق عفر تايلمع ليجست نإ

تايلآلا ديمجت نع ةمجان ةفلكم تاضيوعتو لاغشألا يف تاريخأت ببست دادسنا تالاح بنجتن يكل *
تلجس ،ةياصولا ةقفاوم دعبو ةيعضولا هذه ةيمهأ تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تكردأ نأ دعبو ،لامعلاو
ماهم لالخ نم انمامتها بلج يذلا مزلملا بناجلا اذهب لفكتلا ىلإ اصوصخ فدهت ةضورفملا دويقلل عفر تايلمع
.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

طوـطخلا لـقـنو ناـكسإلا ةداـعإو ةـيـكــلملا عزــنو قرــطــلا لــقــنــب لاــغشألا ةــيادــب لــبــق تاــيــلــمــعــلا هذــه لــفــكــتــتس
طخ لوط ىلع وأ دسلا ةحاسم يف دجوت يتلا ةيئابرهكلا طوطخلا رداصمو ،زاغلا بيبانأو تآشنملاو ةيئابرهكلا
 .اهؤانب بجاولا عيراشملاو تاليوحتلا بيبانأ
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قحالملا ماربإل رركتملا ءوجللا– ةنياعملا

 ةباجإلا

 دشحلا تآشنم ةنايصو لالغتسا طورش .2

 دشحلل ةيتحتلا ةينبلا ةنايصو لالغتسا يف صئاقن .١.2

”.برشلل ةحلاصلا هايملاب نينطاوملا ديوزت صوصخب ......... ةمارصلا صقن ةبساحملا سلجم لجسي”

قحالملا ريربتدوقعلا عوضومدوقعلا عجارم

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا /12
4102/MS

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا /21
4102/MS

تاليوحتلاودودسلل ةينطولا ةلاكولا /21
٩002/MS

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا /21
٩002/10

تاليوحتلاودودسلل ةينطولا ةلاكولا /٩0
4102/SM

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا /54
4002/MS

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا /50
5002/MS

ةسارد دقع

ةسارحلا ةمهم

ذيفنتلا ةسارد

ذيفنتلا ةسارد

لاغشألا دقع

لاغشألا دقع

لاغشألا ةبقارم

بتاــــكــــم حــــنمت لاــــغشألا يف رــــخأت لـــــك دـــــنـــــع
ىلع رــــثؤي اذــــهو لاـــــجآلا سفـــــن تاساردـــــلا
.فيلاكتلا

ةـــــكرش حـــــنمت ،لاـــــغشألا يف رـــــخأت لـــــك دـــــنـــــع
ىلإ ءاــنــبــلا عــقوــم نــمأب ةــفـــلـــكملا ةسارحلا

اذهو لاجآلا سفن يئاهنلا ميلستلا ةياغ
 فيلاكتلا ىلع هرودب رثؤي

بتاــــكــــم حــــنمت لاــــغشألا يف رــــخأت لـــــك دـــــنـــــع
ىلع رــــثؤي اذــــهو لاـــــجآلا سفـــــن تاساردـــــلا
.فيلاكتلا

عــــيــــمــــج ىوــــتسم ىلع لــــكشملا اذــــه حرــــطـــــي
ذــيــفــنـــت يف اًرـــخأت فرـــعـــت يتـــلا تاشروـــلا
يسيئرلا دقعلا

ميمصتلا يف رييغت،DPA ةسارد ةيافك مدع
يف رــظـــنـــلا ةداـــعإو تاـــيرـــفحلا حـــتـــف مدـــعـــل
،ةــيــلازـــلزـــلا تاـــناـــيـــبـــلا نييحتو ،عورشملا

لاوـحألاو ،ةــيــكــلملا عزــن ببسب فــقوــتــلاو
باــــــبسألا يه ،ةــــــيــــــئاــــــنــــــثــــــتسالا ةـــــــيوجلا
عم ةفلتخملا تاليدعتلا لاخدإل ةيسيئرلا

ةرــــيــــبــــكــــلا ةــــيــــلاملا راــــثآلاو لاــــجآلا دـــــيدمت
 ةمجانلا

بتاــــكــــم حــــنمت لاــــغشألا يف رــــخأت لـــــك دـــــنـــــع
سفن لاغشألا ةبقارمب ةفلكملا تاساردلا
.فيلاكتلا ىلع رثؤي اذهو لاجآلا

بتاــــــكــــــم يسدــــــنــــــهـــــــم نـــــــم ءزـــــــج دوـــــــجو نإ
ىلإ يرورض ءاـــنـــبـــلا عـــقوـــم يف تاساردـــلا

براـــجـــتـــلا لالـــخو لاـــغشألا ةـــياــــهــــن ةــــياــــغ
تاصوحفلاو ةيعانصلاو ةيعانصلا فصن
ةـــيـــئاـــهـــنــــلا تاــــطــــطــــخملا ىلع ةــــقــــفاوملاو
.تقؤملا مالتسالاو ققحتلل
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: ةباجإلا

: لثم دودسلا ىمطو ثولتلا دض ةيئاقولا بيلاسألا ىلإ ةفاضإ

،ريجشتلا ةداعإ–

،يضارألا ةيامحو ميمرتلا–

،ديداخألا ةجلاعمو زجاوحلا ءاشنإ–

،ةرازغلا حيحصتو ةراجحلا نم ةريغص دودس ءاشنإ–

،شرلل ئطاوش ءاشنإ–

،ىوتسملا تاينحنم عابتاب تاعورزملا سرغ–

يف تتبن يتلا ةفاجلا ءافرطلا راجشأ نأ ةراشإلا ردجت ،نايدولا يف ةليوط ناقيس تاذ تاعورزم سرغ–
.بساورلل ةيقيقح دئاصم لكشت ةفرشو قوقرف ،ةيفينحوب دودس ىلعأ

.عيراشملا هذه ةنايصل ةيجالعلا بيلاسألا تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا لمعتست

.ضاوحألل اهلوصو دنع بساورلا نم ءزج نم صلختلا يف لثمتت ةقيرطلا هذه : يئاملا درطلا

حلصت ةقيرطلا هذهو ،ةبلصلا داوملاب ةئيلملا يأ ،ىلوألا ةيفيرخلا تاناضيفلا يف ةقيرطلا هذه لمعتست
يف نمكت ةقيرطلا هذه ئواسم نإ .)نارمع ينب ،زيمحلا دس( يونسلا نيزختلل ةيمهألا ةليلق دودسلا يف اصوصخ
اذهل ريذبت هنأ ناكسلا هرسفيو رئازجلا يف هلبقت بعصي دوصقملا برستلا اذهو .ءاملا نم ةريبك تايمك قفدت
.ماهلا دروملا

زاجتحالا ضوح لخاد ىلإ ءاملا نم ضئاف لوخد تقوو دسلا ءالتما دنع ىلفسلا تاحوتفلا نم درطلا
ةيرورض صيلخت ةدعاق ءاشنإ ىلع رصتقت اهتيلعاف نأ ريغ،ةيرئازجلا دودسلا بلغأ يف ةقيرطلا هذه لمعتستو
.تامامصلا دادسنا بانتجال ىلفسلا تاحتفلا دنع

ىوتسم ىلع عونلا اذه نم ةمظنألا دجوتو .يمطلا عزن تالوحم لضفب ”ةفاثكلا رايت” لامعتساب غيرفتلا
.خلإ... ،ةفرش ،ةيلادلا نيع ،ةرطينقو ،”ردردو ،ةزادرزو ،بصقلاو ،ةدوع نب دمـحم يديسو ىدمأ ليغإ دودس

لالـــخ دسلـــل ةرشاـــبملا فارـــطألا دـــنـــع ةـــلـــئاسلا لاـــحوألا فـــيرصت يف اساسأ تالوحملا هذـــه ةـــيـــمــــهأ نــــمــــكــــت
معدتل يتأت اهنأ ىلإ ريخألا يف اهتيمهأ دوعت ،ىلفسلا تاحتفلا دادسنا بانتجال ىلوألا ةيفيرخلا تاناضيفلا
.افنآ ةروكذملا تادراطلا

تتبثأ تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم ةلمعتسملا درطلا لئاسو عيمج ّنإف ،فسألل نكلو
ةعاجن رثكأ ماظن ةفاضإ يرورضلا نم ناكف ،ةقلعملا وأ ةلوقنملا تازيهجتلا مجح ىلإ رظنلاب اهتيلعاف مدع
.ةفلكم دج اهنأب ظحول اذإ وأ ةدوجوم ريغ دسلا ىوتسم عفر تايناكمإ تناك اذإ ةصاخ بيسرتلا  : وهو ةيلاعفو

لبق نم تاءارجإلا نم ديدعلا يف عرش ،ةنسلا هذه اهيف عرش دودسلا بيسرتل( عيراشم ةرشع ىلإ ةفاضإلاب
: )ابسرت رثكألا دودسلا ةردق نم فيفختلل

ةلشنخ ةيالو ،سيقلا مف دس

9691 ةنس يف ىوتسملا يف عافترا لوأ فرع3م نويلم3 ةيادبلا يف هباعيتسا ةردق تناك يذلا عورشملا اذه
ضافخنالا نع نيزخت ةردق فقوتت مل نيحلا كلذ ذنم نكلو ،3م000.005  ىلإ تلصو باعيتسإلا ةردق يف ةدايزب
ةدايزب حمس ام5002 ةنس يف دسلا ىوتسم يف عفر ةيلمع تيرجأ .3م نويلم6,1 يلاوحل4002 يف تلصو نأ ىلإ

ادادعتسا فرجلا تادعم وفطل ةيرورضلا هايملا بوحسم ةدايز فدهب3م نويلم1 تغلب باعيتسالا ةردق يف ةديدج
.يمطلا عزن ةيلمعل
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ركسعم ةيالو ،قوقرف دس

عزنل ريبك جمانرب عضو متو ،ريبك لكشب3م نويلم71 ةيادبلا يف تغلب يتلا باعيتسالا ةردق تضفخنا
: يمطلا

.3م نويلم9 ةيمك جارختسا يف تلثمت )5991-9891( يمطلا عزن ةيلمع لوأ

.3م نويلم4.2 ةيمك جارختسا يف تلثمت )6002-2002( ةيناثلا يمطلا عزن ةيلمع

OAD لاسرإو فيرصتلا ضاوحأل ةيامح ةساردب مايقلا مت ،ساسألا يف لكشملا ةدح نم فيفختلا لجأ نمو
.فارجنالل ةداضم تايلآ عضولFGD  ىلإ

ركسعم ةيالو ،ةيفينحوب دس

ىلإ لصتل3م نويلم37 تغلب يتلا نيزختـــلا ةـــبـــســـن تـــضـــفـــخــنا ،8491 ةنــــــس يف هاــــيـــملاب دــــسلا رمـــغ ذنـــــــــم
.قامعألل حسم ةيلمع رخآ دنع3م نويلم53

.3م نويلم6 جارختساب تحمس6102 ىلإ1102 نم يمطلا عزن ةيلمع تيرجأ

تايلآ عضول )تاباغلل ةماعلا ةيريدملا(FGD ىلإOAD لاسرإو فيرصتلا ضاوحأل ةيامح ةساردب مايقلا مت
.فارجنالل ةداضم

 ةليسملا ةيالو ،بوصق دس

يواسي زجعب يأ3مه48,11 يه دسلل نيزختلل ةيلاحلا ةردقلا نإف ،ريخألا قامعألا حــــســــم جـــــئاــــتـــن بســـــح
ةدودسم ىلفسلا ذخآملا ،%25 زواجتت لحوت ةبسنب يأ ،هاوتسم عفر دعب دشحلا ةردق عم ةنراقملاب3مه9,71
.لحوتلا ببسب

: مضي مخض جمانرب عضو مت

)6791( دسلا ىوتسم عفر

،3م نويلم4 ةيمك جارختسا يف لثمت )4002-4002( يمطلا عزن نم لوألا ءزجلا

.3م نويلم3 ةيمك جارختسا يف تلثمت )8002-5002( ةيناث ىمطلا عزن ةيلمع

ارارقتسا ىطعأ ام ضوحلا نم3م نويلم7 ةيمك جارختساب يناثلاو لوألا ءزجلل ىمطلا عزن لاغشأ تحمس
.3م نويلم41 تبراق دشح ةعس لوألا ءزجلل فرجلا ةيلمع لبق ريخألا قامعألا حسم جئاتن تطعأو .دسلا دشح يف

اًعافترا ،ةرتفلا هذه لالخ ،فرع دسلا نأ نم مغرلاب اذهو3م نويلم43,21 ةعس تراص هذه ىمطلا عزن تايلمع دعب
.ضوحلا ىوتسم ىلع بساور هعم رج بوسنملا يف اريبك

لمعت يمطلا عزن تالوحمو طسوتملا قمعلا تامامص حتفب تحمس تايلمعلا هذه نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب
.ايلاح يداع لكشب

مايقلا فدهب ضوحلا ىوتسم ىلع053DSC ةصاملا ةفارجلا تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تمدختسا
.ىلفسلا تاحتفلا ريرحت ةيولوألاو ،دسلا ىوتسم ىلع لاغشأب

.يداع لكشب لمعت نآلا يهو ،دسلل ىلفسلا تاحتفلا ريرحتب ةيلمعلا هذه تحمس

.فارجنالل ةداضم تايلآ عضولFGD يلإOAD لاسرإو فيرصتلا ضاوحأل ةيامح ةساردب مايقلا مت

فلشلا ةيالو ،ةضفلا يداو دس

3مه54 يواسي زجعب يأ ،3م58,201 غلبت دسلل ةيلاحلا نيزختلا ةردق نإف ،قامعألا حسم جئاتن بسح

 .%55 غلبت بسرت ةبسنب يأ دشحلا ةردق عم ةنراقملاب
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غلبت باعيتسا ةردقب دس زاجنإ مت ،دسلا نيزخت ىلع ةرهاظلا هذهل ةميخولا جئاتنلا نم فيفختلا لجأ نمو
.ةلجسملا رئاسخلا ضيوعتل ىلعألا يف )ةفصرلا ةيدوك(3م نويلم57

.فارجنالل ةداضم تايلآ عضولFGD ىلإOAD لاسرإو فيرصتلا ضاوحأل ةيامح ةساردب مايقلا مت

ةركسب ةيالو ،ةزرغلا مف دس

ةردق نأ6891 ةنسل قامعألا حسم حضوأو ،3م نويلم74 هتعس تناك ،1591 ةنس يف هايملاب دسلا رمغ ءانثأ
.ريبك بيسرت جمانرب عضو متوىلوألا هباعيتسا ةردق نم %4,65 يأ3مه نويلم25,62 ىلإ تضفخنا نيزختلا

.3م نويلم4 ةيمك جارختسا يف تلثمت )9002-5002( بيسرت ةيلمع لوأ

.3م نويلم8 ةيمك جارختسا يف لثمتت زاجنإلا ديق ةيناثلا بيسرتلا ةيلمع

ةدكيكس ةيالو ،ةزادرز دس

هباعيتسا ةقاط تناكو ،5491 يف ةمدخلا يف عضو3مه51 ةيادبلا يف هباعيتسا ةردق تناك يذلا أشنملا اذه
.ايلاح3مه68.61 ىلإ لصتل ،4002 ةنسل قامعألا حسم بسح3مه86.81

.ضوحلا بسرت جئاتن نم فيفختلل تاءارجإ ةدعب مايقلا مت

ام ةرتفلا لالخ زاجتحإلا بيسرتو3مه23 ىلإ هنيزخت ةعس لصتل ،هلحوت بقع4791 يف دسلا ىوتسم عفر
.3م نويلم2 بيسرت ةيلمع ايلاح يرجتو .بساورلا نم3م نييالم01 ةيمك جارختساب حمس ام ،4002 ىلإ3991 نيب

ىلفدلا نيع ةيالو ،بيرغ دس

ةيئدبملا هباعيتسا ةردقو م501 هعافترا غلب ،ساسألا نم ءادتبا9391 ةنس يف ةمدخلا زيح عضوو دسلا ينب
ةنس يف3م نويلم765,561 ىلإ مث4791 يف3م387,771  ىلإ لحوتلا ببسب هباعيتسا ةبسن تضفخنا .3م نويلم082
.4002 ةنس يف3م23,611 ىلإ لصتل6891

.فارجنالل ةداضم تايلآ عضولFGDىلإOAD لاسرإو فيرصتلا ضاوحأل ةيامح ةساردب مايقلا مت

يف هاوتسم عفرو6391 ةنس يف ةمدخلا زيح ةدخب دس عضو ،ترايت ةيالو ،ةدخب دس ريهطتو بيسرت
مث3م نويلم61 ىلإ لصتل3م نويلم65 غلبت تناك يتلا هنيزخت ةبسن تضفخنا ،هايملاب هرمغ ذنم9591 ةنس
.)يسنرف يرئازج( دييويج - مال تاساردلا بتكم هب ماق ،5002 ةنس يف قامعألل حسم رخآ دنع3م نويلم49,93

يذلا ةنيم يداو يف ةرشابم بصت ترايت ةنيدمل ةيعانصلاو ةيلزنملا هايملا تناك ،هايملاب دسلا رمغ ذنم
.نازخلا يف ةرشابم بصي

.لحولا نم3م نويلم5 جرختسا نيأ ،ريهطتو بيسرت ةيلمع ءارجإ يف عرش

)ةيحالفلاو ةيعانصلاو ةيرشبلا( تاطاشنلا ىلإ دوعت ةرهاظلا هذه نإف ،دودسلا نيزخت ثولت صخي اميفو
عيطتست ال دودسلا طيحم ىلع رصتقت يتلا اهتايحالص ادع ام ،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولاو ،ىلعألا يف

نيلخدتملا راعشإو لالغتسالا ديق دودسلا لماك ىلع )لبق نم عوضوم صيخشت( ثولتلا رداصم ءاصحإ الإ
لكشملا اذه لح نكمي الو ،ةنزخملا هايملا ةيعون ىلع ةميخولا جئاتنلاب ةيئاملا ضاوحألا ىوتسم ىلع نيفلتخملا
ةئيبلاو ةيلحملا تاعامجلا عم رواشتلاب تاءارجإب مايقلا بجي( روذجلا نم ثولتلا رداصم ىلع ءاضقلا دعب الإ
)ERD،RIGA،HBA،HRNA،ANO(.
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دودسلا ثولتو )لحوتلا( يمطلا بسرت–

ةباجإلا

تاريغتملل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلا جئاتن ةنراقم ساسأ ىلع دودسلا هايم ةيعون ريدقت متي
ناوعأ اهب موقي حطسلا نم ةيرهش تانيع بحسب ىطعتو : هايملا ةدوج ةكبش فارطأ دنع ثولتلل ةرشؤملا
فرط نم ةلغتسملا تآشنملا ضعب هايم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت هنأ ريغ .)HRNA( ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولا
دودسلا هذهو ،)HRNA( فرط نم ةيئايميكو ةيئايزيف ليلاحتل عضخت مل تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا

: يتآلا لودجلا يف ةجردم

ةيالولاعونلا هاجتإلاءاملا ططخم

دودس

راشب

ضيبلا

رئازجلا

ةزابيت

لجيج

يقاوبلا مأ

فيطس

ةليسم

ةياجب

لجيج

ةسبت

ةيدملا

ةيدملا

رئازجلا

سادرموب

وزو يزيت

رئازجلا

وزو يزيت

سادرموب

ةبرت فرج

ةنيزيرب

ةريود

ريدلا فاك

ناقرلا

سيكروأ

ناوهم

بوصق

ادمأ ليغإ

تولبات

فاصفص

ليبرح

ةفش

2و1 ةدلارز ضوح

دواد يديس

رماعوب

ةيرصان

ةيواز نيع

تانج باك

تاليوحت

ضاوحأ

AEP-IRR

IRR

AEP-IRR

AEP-IRR

AEP-IRR

AEP-IRR

AEP-IRR

IRR

AEP-IRR

AEP-IRR

AEP-IRR

يموروب ىلإ ليوحت

يموروب ىلإ ليوحت

ءارضخلا تاحاسملا يقسو هيفرت

IRR

IRR

IRR

IRR

IRR
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سكعي ام ،ةلوبقم ةدوج تدكأ ةيئايميكو ةيئايزيف ليلاحتل تعضخ يتلا دودسلا هايم فصن نم رثكأ
ضوحلا ديدجتو ثولتلا فيفخت يف تمهاس يتلا تافاضإلا ىلإ اذه دوعيو ،ةقباسلا تاونسلا عم ةنراقملاب انسحت

ايرود لجست دودس دجوت هنإف ،كلذ نم مغرلاب ،ةمدخلا زيح ىلعألا يف ةديدجلا ةيفصتلا ةمظنأ ىلإ ةفاضإ يئاملا
.هايملل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ةيعونلا يف اريغت

نامزلا ربع توافتت يتلا تارشؤملا ضعب ربع ةديحوو ةزكرم تانيع يف اهديدحت مت تاريغتلا هذه نأ مغرو
ضعب يف هايملا ةيعون هفرعت يذلا روهدتلا ىوتسم ةماع ةفصب سكعت اهيلع انلصح يتلا جئاتنلا نإف ،ناكملاو
هذه ىلعأ يف اهؤاصحإ مت يتلا ثولتلا رداصم فلتخم ببسب ،)ثولتلا رداصم نع قحلملا لودجلا رظنا( دودسلا
.دودسلا

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا نإف ،دودسلا هايم ةيعون مييقتو ةبقارمب قلعتي اميفف ،عقاولا يفو
،هايملا ةيعونب رضت نأ اهنأش نم يتلا دسلا طيحم يف تابيرستلا وأ تاطاشنلا لك عنم ىلع رهسلاب تمزتلا

نإف ،رخآ بناج نمو .اهلخدت لاجم جراخ ةعقاولا ثولتلا رداصم ةلازإ لجأ نم ةينعملا تاطلسلا ىلإ ءوجللا هنمو
تارشؤملا ةـنـياـعـم لـجأ نـم هاـيملا لـيـلـحــتــل اــهــب اصاــخ ارــبــخــم تأشنأ تالــيوــحــتــلاو دودسلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا
ليلحتل زهجم وهف ،ةبلصلا نداعملا ليلحتب اضيأ ربخملا اذه حمسيو .ةيجولويرتكبلاو ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا
.دودسلا هايم ليلحتو جلاعملا ءاملا

،ةقلاعلا داوملا ديدحتل تايبوسرلا ملعل ربخمب تزهجت تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا نأ ىلإ ةفاضإلاب
.ىلفسلا تاحتفلا لالخ نم درطلا تايلمع نيسحت لجأ نم

رداصم ةلازإ يف نمكي دوجوملا وأ ظحالملا ثولتلا دض هايملا ةيعون ةيامح ريبادت جمانرب عضو نإف كلذ عمو
ةيرضحلا فرصلا هايم ةجلاعمو ،طيحملا ةيامحب ةقلعتملا لكاشملاب عجانلا لفكتلاب كلذو ،روذجلا نم ثولتلا

.ةينعملا تائيهلا فرط نم ةعارزلا يف ةيتابنلا تاجوتنملا لامعتسا ةبقارمو ةيعانصلاو

ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولا ايرهش اهب موقت ةيئايميك ةيئايزيف ليلاحتل ةريودلا دس هايم عضخت مل
مل نيأ ةجلاعملا ةطحم لخدم دنع دسلا اذه هايم ةيعون تددحو .هايملاب هرمغ ذنم اذهو ةلغتسملا دودسلا ىلع
.ةطحملا هذه نولغتسي نيذلا صاخشألا فرط نم ةظحالم ةيأ لجست

.ةريودلا ّدس هايم ليلحتب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل عباتلا ديدجلا ربخملا لفكتيس

مل اذإ تقو يأ يف رهظي نأ نكمي )قحلملا لودجلا رظنا( دسلا ىلعأ يف ةلجسملا فرصلا طاقن ريثأت نأ ريغ
.فرصلا اذه رثأب ةينعملا تاطلسلا راعشإ مت دقو .لاحلا يف ثولتلا رداصمب لفكتلا متي

نمو دسلا سفنل يئاملا ضوحلا نم ةمداق ةريبك ثولت ةنحش ىقلتي فلشلا يداوب عقاولا بيرغ دس نأ امك
لالخ ىوصقلا ميقلا( ام اعون ةعفترم ةيروفسوفلاو ةيتوزآلا تانوكملا نإف اذهلو .لوزغوب دسل يئاملا ضوحلا
 .)تافسوفوترألل ل/غم914.0و موينملألل ،ل/غم076.0 يه ةقباسلا51 رهشألا

يف ل/غم1381 اهتميق غلبتل ةرقتسم تيقب ءاملا يف ةفاجلا بساورلا نم ىوتحملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
يداو نع ئشانلا دسلل ةيئاملا ضاوحألل ةيجولويجلا ةعيبطلا ىلإ اساسأ ةريبكلا ميقلا هذه دوعتو ،8102 يفناج
 .فلشلا

اهنإف ،ةيلاحلا ةنسلا نم ليربأ رهش ةياغ ىلإ8102 ةنسل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا تارشؤملا صخي اميف امأ
.ةلوبقملا فينصتلا ريياعم مامأ

ةيئايزيفلا سيياقملا لك ىلع ةلوبقم ةيعون هايملاب هرمغ ذنم نودرسأ ةيدوك دس هايم ةيعون نسحت سكعي
تاطلسلا راعشإ مت دقف ،دسلا ىلعأ يف اهؤاصحإ مت يتلا فرصلا طاقنل ةبسنلاب امأ .اهسايق مت يتلا ةيئايميكلا
.كلذ نأشب ةيلحملا

ىلع ثولتلا ةربخ ةسارد لجأ نم تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم ليجست ةقاطب جاردإ مت
.دودسلا ىوتسم
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تازيهجتلاو تادعملل حيلصتلاو ةنايصلا فعض– ةنياعملا

ةباجإلا

ضعبلا يفو .تادعملا ضعب ءارتها نم يناعت نيرشعلا اهنس ىدعتي يتلا دودسلا عيمج نإف ،نهارلا تقولا يف
دودسلل ةينطولا ةلاكولا موقتو .قوسلا يف دجوت ال رايغلا عطق نأ ةجرد ىلإ ةميدق اهيف تادعملا نإف اهنم
.نمآ لالغتسا نامضل ةيفاك ريغ ىقبت اهنكلو ليغشتلا ىلع ظافح تايلمعب تاليوحتلاو

،بيرختلا تايلمعل دودسلا نم ريثكلا يف تادعملا تضرعت ءادوسلا ةيرشعلا لالخ هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك
.رايغلا عطق رفوت مدع ببسب ،دعب هحالصإ متي مل اهنم ضعبلاو

نم لالغتسالا ديق دودسلا ىوتسم ىلع لاغشأ ةدعIEMCD تقلطأ ،تامامصلل برستلا عنم نامض لجأ نم
: اهنيب

،5102 ةنس تشغ رهش يف نوراه ينب دسل قيمعلا فصن عاطقلا تامامصل هايملا برست عنام لادبتسا–

حالصإ لاغشأ ويلوي رهش يف نالزغلا عوبني دسل ةمدخلاو ةبوانملا تامامصل برستلا عناوم لادبتسا–
،7102 ةنس ربمفون رهشل فراشلا داو دسل ةمدخلاو نامألا تامامصل برستلا عناوم

لكشم لح لجأ نم برستلا عناوم لادبتسا مت نيأ ةبنعلا تيز تاناضيفلا قشر تامامصل حالصإ لاغشأ–
تاحتفلا فراصم دس لاغشأ” ناونعبERM ىدل ليومت بلط ميدقت مت ،تبصقات دس ىوتسم ىلع رهاظلا برستلا
.”ةيلفسلا

ةينطولا ةلاكولا لعج : اهمدق ببسب ةميدقلا اندودسل ةبقارملاو سايقلا تادعم نم ريبك ددع ءارتهاو مداقت
عـمستـلا تاـناـيــب رــيسفــتو ”يلقحلا ساــيــقــلاــب رارــقــتسالا ةــبــقارــم ،دــقــعــلا راــطإ يف ،قــلــطــت تالــيوــحــتــلاو دودسلــل
،اهتايح ةرود دودح تغلب يتلا اهنم ةميدقلا ةصاخ ،اندودس يف عمستلا ةمظنأ نيسحتو عمستلا ةزهجأ صيخشتل
: ةساردلا هذه نمضتتو

،تاسايقلا ريسفتل ةيرورضلا عمستلا ةزهجأ نع تانايبلا ةفاك عمج–

،عمستلا تاسايق ريسفت ساسأ ىلع دسلا كولس مييقت–

ميدقتو ،دسلا يف عمستلا زاهج نع ةماع ةحمل ميدقت يف لثمتي يذلا عمستلا زاهج نيسحتل ةساردب مايقلا–
.يلاحلا زاهجلا ليدعت وأ ديدجتل تايصوت

حالصإل طورش رتفد تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا مدقتس ،هالعأ ةساردلا تايصوت ساسأ ىلعو
تحبصأ يتلا ةديدجلاو ةميدقلا دودسلا ةبقارم نيسحتب حمسيس ام ،دودسلا يف عمستلا ةزهجأ زيزعتو ديدجتو
نيمأت مث نمو ةمئادو ةيداصتقا ةقيرطب اهتايح ةرود ةدايزو ،ليوطلا اهرمع ببسب ةلطعم وأ ةميدق اهتمظنأ
.دودسلا

ةسسؤملا لمع فيلاكت يف رارقتسا غولب لجأ نم راعسأ ةساردب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تماق
.تامدخلا ةيعونو ةريغصلا حالصإلا تايلمع اذكو ةنايصلاو ،دودسلا لالغتساو

مجحلا نإف ،طسوتملا يفو .5302-7102 نيب ةدتمملا ةرتفلل3م/جد86.7 غلب اطسوتم ارعس ةساردلا ترهظأ
.يقسلل3م نويلم007و3م نويلم501.1 غلب بورشلا ءاملاب ديوزتلل جرختسملا

٤١٠٢-3١٠٢ تاونسلا

.3م/جد1 يلاوح يه دس لكل ةطسوتملا ةفلكتلا ةميق نإف

.3م/جد3 و5.0 نيب حوارتت ةطسوتملا ةفلكتلا ،دودسلا نم %06 يف

.3م/جد5و53.0 نيب حوارتت ةطسوتملا ةفلكتلا ،دودسلا نم %08 يف

.3م/ جد901و3م/جد21.0 نيب حوارتي ةطسوتملا فيلاكتلا يف ام اعون اريبك اتتشت ظحالن
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5١٠٢ ةنسلا

.3م/جد4.3 يلاوح يه دس لكل ةطسوتملا ةفلكتلا ةميق

.3م/جد9 و3.1 نيب حوارتت ةطسوتملا ةفلكتلا ،دودسلا نم %06 يف

.3م/جد32و9.0 نيب حوارتت ةطسوتملا ةفلكتلا ،دودسلا نم %08 يف

.3م/ جد243و3م جد13.0 نيب حوارتي ةطسوتملا فيلاكتلا يف ام اعون اريبك اتتشت ظحالن

: ىلإ اساسأ دوعي اذهو .دودسلا عيمج يف فيلاكتلا يف ريبك عافتراب5102 ةنس تزيمت

،ةقاطلا فيلاكت يف ةدايزلا–

،ةمدخلا زيح نوراه ينبل ةريبكلا خضلا ةطحم لوخد–

ةلاكولا ةينازيم ىلع اهريثأتو لبق نم ةلودلا اهب لفكتت تناك يتلا )PSD( ةيامحلا لامع فيلاكت ليوحت–
.تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا

: تايصوتلا

،”هايملا ةدوجو.................. ءافضإ ىلع لمعلا ”–

.”يمطلا بسرت ةرهاظ ............... ليجست ىلع رهسلا ”–

: ةباجإلا

عيراشملا ذيفنتو ةجمربلا يف ةمارصلا صخي اميف .١

ةديدج تاءارجإ انتسسؤم تعضو دقف ،ةيداعلا تاءارجإلا ىلإ ةفاضإ ،ةساردلا جضن نيسحتب قلعتي اميف
: يف لثمتت

: فدهب ةينعملا ةنجللا هرشؤتو هيف رظنت،DPA ةساردب قلعتي يجذومن طورش رتفد دادعإ •

يجولويجلا فاشكتسالا تالمحو لاجآلل ةصاخ ةيمهأ ءاطعإو راركتلا بانتجا لجأ نم( ماهملا نيسحت–
.)ةصاخ براجت لاخدإ عم ينقتويجلاو

.ةحوتفملا ةصقانملا ضوع ةدودحملا ةراشتسالا ىلإ ءوجللاب دوقعلا ماربإ ةقيرط رايتخا–

.”ارعس لقألا ضرعلا بحاص” ضوع ”نسحألا ضرعلا بحاص” ةساردلا بتكم ساسأ ىلع رايتخالا نوكي–

.ةينهملا عجارملاو ةيرشبلا دراوملا ساسأ ىلع طيقنتلا ريياعم ةحص نوكت–

ةقيقدلا تاربخلا يف ،ةيملاع ةرهش يوذ ءاربخ مادختسا لجأ نم دودسلا تاربخب ةصاخ ةيلمع ليجست •
.لالغتسالاو لاغشألاو تاساردلا تايريدم ىدل ينقتلا معدلاو

ةدعب مايقلا مت ،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ىلإ لكوملا ديدجلاو يراجلا جمانربلا ةيمهأ ىلإ رظنلاب
: لاغشألا زاجنإ يف مكحتلاو رييستلا نيسحتل تالمح

تاحارتقالا نم ةعومجم ميدقت فدهب تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ميظنت ةداعإ نمضتت ةسارد
.ةلاكولا ماهم رييستل ربكألا نيسحتلا اهنأش نم يتلا تايصوتلاو

تاساردلل ينطولا زكرملا عم اهؤاضمإ مت”رييستلا تاءارجإ عضو يف ةقفارملا” نمضتت ىرخأ ةيقافتا
رييست لجأ نم ةبولطملا ريبادتلا ديسجت فدهب ،)TANC( هايملاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا ةسسؤم طيشنتو
.ةسسؤملا لامعأل يعون
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جمانربلا ةهجاومل ،ةجاحلا دنع ةيلاملا يف تاراطإلاو نيسدنهملاو تاراطإلا ثيح نم يوق زيزعت ىلإ ءوجللا
.عورشملا لالغتساو زاجنإلاو ةساردلا ثيح نم مهم دج ىقبي يذلا ديدجلاو نهارلا

رادصإ ”1009OSI ةداهش” ىلع لوصحلل تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ةقفارم نمضتت ةيقافتا ءاضمإ
: ءارجإ فدهب ةقداصم ةئيه عم5102

،ةيعضولا مييقتو ةدوجلل صيخشت–
،صيخشتلا نم عبان لمع ططخم دادعإ–
.ةدوجلا ميهافم لوح نيفظوملا ةيعوتو نيوكتلا نمضتت ةقداصملا يف ةقفارملا–

ىودج ةسارد( نيتلحرم ىلع تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا عيراشم عيمجل جضن تاسارد دادعإ
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ عم ىشامتي اهماوق ،)DPA ةساردو
ةيداصتقالا تآشنملاو ىربكلا عيراشملل جضنلا ليلد تايصوتو ،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب
.DENC اهرضحي ةيعامتجالاو

فاشكتسا تالمحو ةلهؤم تاسارد بتاكم ىلإ ءوجللاب اهتاوطخ فلتخم يف تاساردلا جضن نيسحت متيس
.ةمهم لكل ةبقارمو ةقمعم

ىلإ ءوجللا نم فيفختلا  ،يلاتلابو ،زاجنإلا لاغشأ قاستا يفو لاجآلا يف نسحأ مكحتب ىعسملا اذه حمسيس
.تايلمعلا مييقت ةداعإو تاليدعت لاخدإ

ةبقارمب نوموقي ،نييبوك ءاربخ8 نم اقيرف تاونس3 ذنم تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا كلمت
نع لقي ال ام ديدجلا طورشلا رتفد يف طرتشيو .بابش نييرئازج نيسدنهم نورطؤيو تاساردلا عيمجل ةمظتنم

.ةيجولورديهلا ةساردلل رهشأ6و يجولويجلا فاشكتسالا ةلمحل ةنس

لاغشألا ةعباتم ثيح نم–

.لاغشألا ةبقارمل ةمراص تاءارجإل عيراشملا عيمج عضخت

02 لقألا ىلع هيدل ةرادإلا ريدم مهيلع فرشي بناجأ نيسدنهم نم نوكتي نطاق قيرف عورشم لكل صصخيو
.ةهجاو لك ىلع نييلحملا نيسدنهملا نم قيرف عضوي امك .ةربخ ةنس

ءازـجأ عـيـمـجـب ةصاخلا لـئاسوـلاو لاــغشألا ةــيــعوــنــب صاــخ تازــيــهــجــتــلا لــماــكــب رــبــخمب عورشملا زــيــهجت مت
.)لمرلاو فرصملا تاحشرم ،فاشكتسالا تالمح ،نقحلا ،ةناسرخلا ،مدرلا( عورشملا

تامدخل ةينطولا ةلاكولا أجلت ،اهيلإ ةلكوملا ةيئاملا تآشنملل يعون ذيفنت ىلإ فدهي يفاضإ يباقر ءارجإكو
ينقتلا معدلا يف تاسارد بتاكمل ةعبات ةيملاع ةرهشو ةريبك ةربخبوٍ،لاع »وتسم يوذ ءاربخل يساسأ معدو
.عورشم لك يف ةمدختسم

تايلمعلا هيف لجست ،عورشم لكل لاغشألا عقوم يف ةشرولا ةديرج اضيأ ىمسي ةشرولل رتفد حتف مت
تثدح يتلا ةماهلا ثادحألاو ةزرابلا طاقنلاو تاشرولا فقوتو ةيسيئرلا خيراوتلاو اهزاجنإ عمزملا وأ ةزجنملا

.)ةشرولل ماتلا عفرلا ةياغ ىلإ هتيادب ةلحرم نم( هتايح لالخ ةشرولا يف

ةيمهأ تاذ تامولعم عيمجتب حمسي ام ،ةيضاملا ثادحألا ركذتل ةيرورض ةزاتمم ةسرامم لكشي ام اذه
 .ةلمتحملا تاعزانملا تابلطو ةيلبقتسملا تاشقانملا يف مدختست نأ نكمي ،لاغشألا ريس لوح ةريبك

ةصاخلا اــياضقــلا لــك اــهــلالــخ شقاــنــتو حرــطــت ةشروــلا ىوــتسم ىلع رارــمــتساــب قــيسنــت تاــعاــمــتــجا دـــقـــعـــت
فلكملا ةساردلا بتكمل ةماعلا ةرادإلل غلبت ةحورطملا تافالخلا عيمجو ،تاساردلاو ةشرولا ميظنتو ،لاغشألاب
.ةياصولا امبرو ينقتلا معدلاب

لامعلاو تادعملا ةمئاقو تاعوفدملا ةلاحو ةأشنم لكل لاغشألا مدقت نمضتي لصفم يرهش ريرقت دادعإ متي
.ةشرولا يف ثدحت يتلا ةزرابلا طاقنلا لك ىلإ ةفاضإ ،ةفلتخملا دويقلاو نيدنجملا
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لالغتسالاب قلعتي اميف–

: ةلغتسملا دودسلا عيمج يف ةذختملا تاءارجإلا نيب نم

،لالغتسالل ريدم نييعت •

،لالغتسالا ىلإ زاجنإلا نم لامعلا لقن •

،لالغتسالاو تاداشرإلا رتفد ميلست •

،هب تينب يذلا لكشلاب تاططخملا ميلست •

،لالغتسالا لاجم يف لامعلا نيوكت •

،لالغتسالل ةيرورضلا رايغلا عطقو تادعملا لقن •

،)PSD( يئاقولاو ينمألا زاهجلا ءاشنإو نمألا ناوعأ ىلع ءاقبإلا •

.ةيدارفإلا ةساردلا لاسرإ •

نيذلا لامعلا لك ىلع ءاقبإلا متيو ،لاغشألا مامتإ لبق ةنس لالغتسالل ريدم نيعي ،لالغتسالا صخي اميف
كيناكيمورديهلا لثم ةيرورضلا تالاجملا يف نيسدنهمب ريدملا معديو ،عورشملا لالغتسال ءانبلا يف اوكراش
.كيناكيمورهكلاو ءابرهكلاو

،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ىدل ينقتلا معدلاو تاططخملا ذيفنتب فلكملا تاساردلا بتكم مدقي
.لالغتسالا قيرف دارفأ عيمجل دودسلا لالغتسا يف اصاخ انيوكت

تايصوتلا نمضتي ،لالغتسالاب فلكملا قيرفلل ملسي لالغتساو تايصوت رتفد تاساردلا بتكم رضحي
.)ضوحلا يمط ةبراحمل درطلا ةينقتو غيرفتلا( هسفن لالغتسالاو عمستلا ةعباتمو لوألا ءلملاب ةصاخلا

ةيئاملا عيراشملا ةنايص صخي اميف .٢

اهنيصحتل تاربخ ةدع تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا تقلطأ ،لالغتسالا لكاشمب لفكتلل ةلواحم يفو
.ةنايص تايلمع ةدعو

امك ،رارقتسالل اباسحو ةيئام ةسارد امئاد نمضتيو ،ةأشنملا نامأ نع مكح رادصإ يف لثمتت ةربخلا ةسارد
.ةيكيناكيمورديهلا تادعملا حالصإ لاغشأ ىلإ ةفاضإ ،ةأشنملا كولسل اليلحت يوتحي

.تاققشتلا ةجلاعمو ةلصوملا قرطلاو تادعملا حالصإب ةنايصلا تايلمع ىنعت

نإف ،ةماع ةدعاقكو ،تادعملا ءارتها ببس وه ةيلاحلا ةنايصلا تايلمعل ةريبكو ةيفاك ةينازيم بايغ نإ
.ةيونس حالصإو ةنايص تايلمعب مايقلل اصيصخ صصخت ةينازيملا

دودسلا نم يمطلا عزن صخي اميف .3

اصيوع الكشم ىقبت تابسرتلاو يمطلاف ،دودسلل ةقلقم بناوج لكآتلا ةرهاظ ببسب يضارألا روهدت لكشي
.هيف مكحتلا بعصي ديدش لكآت راسمب طبتري

ةردق نم للقي ام اذهو ،تاعورزملا راشتنا ىلإ ةفاضإ ،يمطلا فرعت دودسلا نم ديدعلا نإف ،عقاولا يفو
.اهنيزخت

ةينطولا ةلاكولا تقلطأ ،دودسلا ضاوحأ ىوتسم ىلع تاعورزملاو تابسرتلا راثآل يجالع لح فدهبو
ةردق ،م21 زواجتي قمع ىلع بذجلاب حمسي ميمصتب زيمتت بذج تاراطق3 ءانتقا ةيلمع تاليوحتلاو دودسلل
.ضوحلا لوط ىلع باشعألل عزن عم اس/3م0002و0051 نيب خضلا

يتلا يمطلا ةرهاظ يف مكحتلا لجأ نم ةماهلا تاوطخلا نم ةدحاو ،كش نود لكشي لئاسولا هذه ءانتقا نإ
.تاونس ذنم تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا يف حرطت
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ةعانصو ةليقثلا كيناكيملا لاجم يف ةليوط ةربخ كلمت يتلاOCEILA ةيمومعلا ةكرشلا عم دقعلا ءاضمإ مت
.تاعانصلا ةعباتمو ميمصتلCIL ةينابسإلا ةكرشلا عم دقاعتلاب،ةيندعملا تاودألا

: نيفده غولب مزتعن هذه ءانتقالا ةيلمع لالخ نمو هيلعو

،يمطلا ةرهاظ مجحل ةمئالم بذج تاراطق ءانتقا–

.يجولونكتلا لقنلاو ةيبنجألا تاينقتلا جامدإ–

يهف ضاوحألا ةيامح لاغشأ امأ ،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل يئاملا ضوحلا ةجلاعم ةسارد تلكوأ
)FGD( تاباغلل ةماعلا ةيريدملا ةيلوؤسم

ةيامح ةنمضتملا ةفلتخملا تاءارجإلاو دودسلا ءانب نمضتت يتلا ةجمدملا عيراشملا ليجست رارق دوعي
.)ERM( ةياصولا ىلإ ضاوحألا

سادرموب ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم ةباجإ
ةيئاملا دراوملا دشحب صاخلا ريرقتلا يف ةروكذملا تاظحالملا ىلع تاحيضوتلاب مكيفاوأ نأ ينفرشي

.سادرموب ةيالول

ىلوألا ةظحالملا ىلع باوجلا

يف امئاد وه ،يبوأ يداو ىوتسم ىلع اًيلوط اًرتم07 ـل يريدقت قمعب ةيزاوترا رئب زاجنإ عورشم صوصخب
ارخؤم عفرو حرط رئـــبلا اذه زاجنإ لجأ نم حورطملا لكشملاو نيحالفلا فرط نم ينمض ضارتعال ارظن فقوت
.نيحالفلا فرط نم ضارتعال ةصاخلا تابــــقعلا هذهل لح داــــــجيإ لجأ نم سادرموب ةيالو يلاو ديسلا عماسم ىلع

ةيناثلا ةظحالملا ىلع باوجلا

يحصلا فرصلا تافلخمل ارظن هزاجنإ متي مل يرحبلا واودوب يوتسم ىلع دوجوملا ليدبلا ةيزاوترالا رئبلا
.يرحبلا واودوبب ةيركسعلا ةنكثلاو تاهيلاشلل

ةثلاثلا ةظحالملا ىلع باوجلا

ةيئاملا دراوملا ةيريدم فرط نم اهزاجنإ مت يتلاو ةزجنملا ةيزاوترا اًرئب )62( نيرشعو ةتس لشف نإ
اميف ايئدبم صخلتت ،اهلالغتساو اهرييستل ،سادرموب ةدحو ،هايملل ةيرئازجلا ةسسؤملا ىلإ اهليوحت مت يتلاو
: يتأي

نم لك لاصيإل ارظن سادرموب ةدحو هايملل ةيرئازجلا حلاصم فرط نم : ادمع اهقلغو اهيفقوت مت رابآ .١
باكب رحبلا هايم ةيلحت ماظن(و )وزو يزيتب تبصقات دس هايم جاتنإ ماظن( نم ءادتبا رسيو ليانم جرب ةرئاد

لاثملا ليبس ىلع ذخأن( ةيحطسلا هايملا جاتنإ يف ضافخنا ثودح ةلاح يف ةيوقتلل رابآلا هذه مدختست .)تانج
.)ةيزاوترا اًرئب )51( رشع ةسمخب ردقي ددعب ليانم جرب يوتسم ىلع ةدوجوملا ةيزاوترالا رابآلا

اهببس سادرموب ةدحو ،هايملل ةيرئازجلا ةسسؤم فرط نم ةروجهملا رابآلا هذه: ةروجهملا رابآلا .٢
: يلاتلاك

-ويزيف وأ ةيموثرج ةيعونلا ةئيس هايم( كالهتسالل ةحلاص ريغ وأ ةلهؤم ريغ هايم : ةثولملا رابآلا–
ةيدلب رابآ ديدحتلاب اذهو .وصروقو ليانم جرب ىوتسم يلع ةدوجوملا رابآلا لاثملا ليبس ىلع ذخأن )ةيئايميك
ردقي ددعب تايافنلل ةراصعلا نم ماخلا ةلاحلا يف تافيرصتلا ببسب ةيفوجلا هايملا لك ثولت مت ثيح ،وصروق
.ةيزاوترا رابآ )5( ةسمخب
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رابآلا لاثملا ليبس ىلع ذخأن )لامرلا دوعص( ةفلتم رابآلا لخاد ةدوجوملا بيبانألا : ةقزمملا رابآلا–
.ةيزاوترا اًرئب )31( ةرشع ثالثب ردقي ددعب رسي ةيدلبو ليانم جربو واودوبو ةيلغب ىوتسم ىلع ةدوجوملا

يس ةيدلبب رابآلا لاثملا ليبس ىلع ذخأن ،أمحلاو لاحوألا ببسب ةقلغم رابآلا هذه : ةدودسملا رابآلا–
.نييزاوترا )2( نيرئبب ردقي ددعب ىفطصم

،ةيفوجلا هايملا بوسنم ضافخنال اذهو لالغتسالل ٍفاك ريغ اههايم قفدت : قفدتلا يف ةضفخنملا رابآلا–
.ةيزاوترا رابآ )3( ثالثب ردقي ددعب وصروقو نيبالجيت ةيدلب رابآ لاثملا ليبس ىلع ذخأن

هايملا ليبس ىلع ذخأن )ةحلاملا هايملا دوعص( ديدحلا حلم دوجول اههايم ةحولمل ارظن : ةروجهملا رابآلا–
.ةيزاوترا رابآ )4( عبرأب ردقي ددعب دواد يديسو سلد ةيدلب رابآ

 ةعبارلا ةظحالملا ىلع باوجلا

عبس نم6102 ةنس ىلإ0102 ةنس نم ةدتمملا ةرـــــتفلا يف تدافتسا سادرموب ةيالول ةيئاملا دراوملا ةيريدم
يرئازج رانيد نويلم08 ـب ردقي غلبمب طقف ةدحاو ةيلمع مييقت ةداعإ متو ةيئاملا دراوملا دشح لجأ نم تايلمع )7(
.62/80/8002 خيراتب

ةسماخلا ةظحالملا ىلع باوجلا

ةدحو ،هايملل ةيرئازجلا ةرّيسملا ةسسؤملا فرــط نم ةــــفوـقوملاو ةروــــجهملا )84( نوـــعبرألاو ةــــينامثلا رابآلا
وصروق ةيدـــلبل ةيفوجلا هايملا لكشم امأ .افلاس اهيلإ ةراشإلا تمت يتلا دويقلاو لماوعلا ببسب وه ،سادرموب
اذهو )taivixiL( ايفيسكيل ةدام ةصاخ ،وصروقل ينــقـتلا مدرلا زكرم نم ةرداــــصلا تابرستلا رــثإ ىلع ءاج اهثولتف
.رابآ )3( ثالث يهو  ةدوجوملا رابآلا لك كرت و ةيفوجلا هايملا ثولت هنع رجنا ام

ةسداسلا ةظحالملا ىلع باوجلا

،ايلاح اهمجح غلبي يتلاو ،مويلا يف بعكم رتم000.001 ةعسب تانج باك يف هايملا ةيلحت ماظن ذيفنت لصي
جرب ةيدلب تاجايتحا نامضل قرفلا لقن متيسو .مويلا يف بعكم رتم000.84 يلاوح ،سادرموب ةيالو هريدت يذلا

رسيو تيرزميتو ةيرصانو ليانم جرب تايدلب تاجايتحا .ةمسن442.87 اهناكس ددع غلبي يتلا ةيلامشلا ليانم
يف برشلا هايم تادادمإ ماظن زيزعت نع الضف ،انكاس000.041 يلاوحب اهناكس ددع ردقي يتلا رماعلا ةبعشو
.ةمسن097.191 اهناكس ددع ردقي يتلا ةيلحاسلا ةقطنملا

ةديلبلا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم ةباجإ

تاباجإلاتاظحالملاو تانياعملا

يف ةـــــيـــــئاملا دراوملا دشح جماـــــنرـــــب ىوـــــتـــــحــــــم .١.٢
ةباقرلا لحم )3٠( ثالثلا تايالولا
ةيحطسلا هاـيملا دــشح جمارب ىلع ةـماع ةرـظن–

يف ةـلـجسملا ،ةرـيودـلا دـس ءاــنــبــب ةــقــلــعــتملا ةــيــلــمــعــلا •
123,32  ـب ردـقت ةـيئاهن جمانرب ةصخرب2002 ناوج
.ةدـيلبلا ةـيالو دوزــي يذلا و جد رايلم

نـم راـتـكــه0007 يقسل ةـــــهــــــجوــــــم ةرـيودــــــلا دـس هاـيــــــم
ةــجــيــتملا لــهس يف ىلوأ ةــلــحرــمــك ةــيـــحالـــفـــلا يضارألا
ريوطتب حمسي امم ،)ىطسولا ةجيتملا يقس ةطحم(
يـلاتلابو يـقسلا فـيثكتو ةـقطنملاب يـحالفلا يرـلا
.ةـجيتملل ةـيفوجلا هاــيملا ىلع ظاـفحلا
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)عبات( ةديلبلا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم ةباجإ

تاباجإلاتاظحالملاو تانياعملا

دراوملا دـشح عيراشم زاجنإو ةجمرب طورش .3.١
ةيئاملا

دراوـملا دـشحـب ةـطــبــترملا زــيــهــجــتــلا تاــيــلــمــع زــيــمــتــت
ةدـيلبلاو سادرموب تاـيالو ناونـعب ،ةلجسملا ةيئاملا

يتلا تالالتخالاو فعضلا طاـقن نم دـيدعلاب ةـيدملاو
لاغشأو عيراشملا ليجست ةلحرم ءاوسلا ىلع تسـم
 .اـهب ةطبترملا زاـجنإلا

دشحـب ةـقـلـعـتملا زـيـهـجـتـلا تاــيــلــمــع لــيــجست .١.3.١
ةيئاملا دراوملا

لـيـجست لاـجـم يف ةــيــمــيــظــنــتــلا ماــكــحألا مارــتــحا مدـع–
.تايلمعلا

،زاــجنإلا تاـيلمع ةـجمرب نأ ةزــجنملا ةـباقرلا ترـهظأ
اـــمئاد عـضخت ال ،دــشحلا تآشنمل ةـئـيهتلاو زـيهجتلاو
يذــيفنتلا موــسرملا يــف اـــهيلع صوصنملا ماــكحألل
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 يف خرؤـملا722-89 مـقر
اـميس ال ،مـمتملاو لدـعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاـقفنب
ضرعت نأ نـكمي ال” هـنأ ىلع صـنت يتلا ،هـنم6 ةداـملا

ّالإ ،زيهجتلل ةـلودلا ةينازيم ناونعب ،زاـجنإلا ضرـغب
تـغـــلـــب يتـــلا ةـــيزـــكرملا زـيـــهـــجـــتـــلا عـــيراشم و جمارـــب
اــهزاـجــنإ يف قالـطــنالاــب حـــمسي يذـــلا يـفاـــكـــلا جضنـــلا

.”ةـنسلا لالـخ

خيرات نيب لصفت ادج ةليوط تارتف كاـنه ،عقاولا يف
)DPAE( عورشملا لــبـــــق ةـــــلصفملا تاساردـــــلا مالـــــتسا

راــبآلاو ،دودــسلا زاــجــــنإ تاـيــــلــــمــــع لـيـــــجست خـيراـــــتو
نيب رــثكأ ىلجتت ،لاـجآلا يف قراوـفلا هذــه ،رـفحلاو
زاـجـــــــنإ تاـــــــقـــــــفص مارـبإو تاـساردــــــــلا مالـتسا خـيراــــــــت
سـمخ تنيب ام ىلإ ناـيحألا ضـعب يف لصيو ،لاغشألا
ةــــلاــــكوــــلا ىوــــتسم ىلع تاوـــــنس )8( يناــــــــمــــــــث ىلإ )5(
نــم رـــثـــكأو ،)TBNA( تالـيوـحـتـلاو دودسلـل ةـيــنــطوــلا

ةيالول ةيئاملا دراوملا ةيريدمل ةبسنلاب ةدحاو ةـنس
.ةديلبلاو سادرموب

: تالالـتخالاو فـعضلا طاــقن
جئاتنب ةـنوهرم تاـيلمعلا نإ: ليجستلا ةلحرم–

نوكت يتلاو ةـيلاملا ةرازوب ةدـقعنملا ميكحتلا تاسلج
ةـيلاملا ةـيطغتلاو تاهيجوتلاو تايولوألاب ةـطوبرم
.ةـينعملا ةـنسلل
ةـجـيـتـن اـناــيــحأ تالالــتــخالا نوــكــت: لاــغشألا ةــلـــحرـــم

باـقــنألا رـفحل يضارأ داــجــيإ يف ةاـــقـــلملا تاـــبوـــعصلـــل
ةقاطلا طوطخو هايملا عفد تاونقل تارمملا داـجيإو
نم صـئاقن ناـيحألا ضـعب يفو ةــهج نم ةـيئابرهكلا

.ةزـجنملا تاسسؤملا بـناج

دــس ىلع دـمـــــتـــــعـــــت راـبآلا رــفـــــح تاـــــيـــــلـــــمـــــع لـيــــــجست نإ
ةـيئاملا دراوـملا رـفوت اذـكو ةدـيازتملا هاـيملا تاـيجاح
نإف ،)ةدـيلبلا( اـنتيالول ةبسنلاب ةجيتملل ،ةيفوجلا

رـفوت عم مومعلا ىلع ةـفورعم ةيفوجلا هاـيملا ةـقبط
هــّنأ ّالإ ،ةـقـطـنـمـلـل  ةـمــيدــق ةــيــجوــلوــيــجوردــيــه ةسارد
طـــــــبض ءارــــــــجإ نــــــــم دـب ال راـبآلا عـقاوــــــــم دـيدحت لـبــــــــقو
دراوـمــلــل ةـيـــنـــطوـــلا ةـــلاـكوـــلا حـــلاصم عـــم قـــيسنـــتـــلاـــب
.)HRNA( ةـيئاملا
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)عبات( ةديلبلا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم ةباجإ

تاباجإلاتاظحالملاو تانياعملا

ةـــقوـــثوـــم ةـــيـــجوــــلوردــــيــــه تاسارد دوــــجو مدــــع–
ةثدحمو

ةـيـجوـلوردـيـهـلاو ةـيـجوـلوـيـجوردـيـهــلا تاـساردــلا فدـهــت
دراوـمـلـل ةـيـنــطوــلا ةــلاــكوــلا صاصتــخا يف لــخدــت يتــلا
ةــيــحــطسلا هاــيــمـــلـــل درـــج دادـــعإ ىلإ ،)HRNA( ةــيــئاملا

ىوـتسم ةعباتمو ،اهعقاوم ديدحتو ،ةيفوجلا هايملاو
تاــــطــــطــــخملا زاـجــــنإو ،ةــــيـــــفوجلا ضاوـــــحألاـــــب هاـيملا
،دراوملا هذـه تايمكو ةدوـج ةعباتمو ةيفارغورديهلا

اهتيقوثوم ةـجرد تـناك نإو ىتح ،تاساردلا هذهو
ةـيئاملا دراوـملا دـشح ةيلمعل ةيرورض رـبتعت ،ةفيعض

.اهتجمرب مـتيس يتلا

ىوــتسم ىلع ةــحاـــــــــــــــــــتملا تاـساردـــــــــــــــــــلا هذــه نأ رــيـــــــــــــــــــغ
دوــعــي يتــلاو ،ةـــيـــئاملا دراوــمـــلـــل ةــيـــئالوـــلا تاـيرـيدملا

ال وأ اهنييحت متي مل ،0891 ماع ىلإ اهنم ضعبلا خيرات
امك ،ةيفوجلا ةـيئاملا تاـقبطلا قـطانم عـيمج يطغت
.ةـيدملا ةــيالو يف لاـحلا وه

عومجمب رفح )5( سمخ زاجنإ ظحول ،ةديلبلا ةـيالو يف
مـتو ،دـشحلا يف اـقافخإ تلجس اهنكل ،يطخ رتم138
.اـهقفدت ضافخنا بـبسب قـحال تـقو يف اهلامهإ

ةنس نم ةيئاملا دراوملا دشح عيراشم زاجنإ .٢.3.١
.6١٠٢ ىلإ٠١٠٢

ةديلبلا ةيالول ةيحطسلا هايملاب ديوزتلا يف نسحتلا نإ
ةنس3م نويلم87,9 نم ةلقتنم ،3م نويلم45,4 ةدايزب
.6102 ةنس3م نويلم23,41 ىلإ9002

دشحلا تآشنم ةنايصو لالغتسا طورش .٢

ةيتحتلا ةينبلا ةنايصو لالغتسا يف صئاقن .٢.١
دشحلل

تاـــيرـــيدملا اـهـــتزـــجـــنأ يتـــلا رـفحلا نـــم ارــيــــبــــك اددــع نإ
يف دـجوتو ةلغتسم تـسيل ةـيئاملا دراوـملل ةـيئالولا

ءاوـس بقاوع نم ولخت ال ةيعضولا هذـهو .لامهإ ةلاـح
صوصخب وأ تآشنملا هذه لالغتسا ةدمل ةبسنلاب
.برشلل ةحلاصلا هايملاب نينطاوملا ديوزت

ةرـفوتملا ةدــيحولا ةيجولويجورديهلا ةـساردلا ةــقيقح
طـسولا تاـساردلا ةـيرـيدم لــبق نم3791 ةـنس تزــجنأ

 .اهنــييحت بجوتست يرــلا ثاـحبأو

يفو راـبآلا نم دــيدعلا زاـجنإ لـعفب هـنأ ىلإ ةراـشإلا ردـجت
تامولعملل كـنب نـيوكتب حـمس ةـيالولل ةـفلتخم طاـقن
تاـقـــبـــطـــلا عـــطاـــقـــم نـــم لـكشتـــتو لالـغـــتسالـــل ةــــلـباــــق
جـئاــتــن اذـكو ةــيـــئاـــبرـــهـــك تالـــيـــجستو ،ةـيـــجوـــلوـــيجلا

.خـضلا براـجت

ةحلاصلا هاـيملاب دـيوزتلا يف سوسحملا نـسحتلا نإ
لـعـــفـــب ناـك ةــــيــــحــــطسلا هاـيملا نــــم اــــقالــــطــــنا برشلــــل
لـيوحتلا اهنم رـكذن عيراشم ةدــعل ةـمدخلا يف لوــخدلا

اذـك و ةـفش هاــيم طاــقتلا ةـموظنمو،3PS ةموظنم نم
.)ناولم مامح( قرزل عـطقم هاـيم طاـقتلا ةـموظنم

باـيغ ببسب اهنيح يف ةلغتسملا رـيغو ةزجنملا راـبآلا
،زـيهجتلا يأ رــيخألا اذــه نوــك ىـلإ عجري زـيهجتلا

بـلـــج اذـكو عــفدـــلا تاوـنـــق ،ئـــباـــخملا ءاـنـــبـــب طــبــــترــــم
بـبسب اـناــيــحأ لـقرــعــتــت يتــلاو ةــيــئاــبرــهــكــلا ةـقاــطـــلا
.نادـيملا يف تاضارتعالا
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ةـــيدملا ةيالول ةـــيئاملا دراوـــملا ريدم ةباجإ
ةــــباجإلا رـــــصانع

ةـــيئاملا دراوملا دــشحب ةـــقلعتملا زـــيهجتلا تاـــــيلمع لـــيجست .١.3.١

ةــــثدحمو ةــــقوثوم ةــــيجولورديه تاـــسارد دوــــجو مدـــــع–

: ةيتآلا تاوطخلا ىلع زاجنإلل بقانملا رــفح طاـقن رايتخا يف ةـيريدملا دــــــمتعت •

نوعبات ايجولويجورديهلا ناديم يف نوصتخم نوسدنهم اهب موـــقي ناديملا يف ةــيفاشكتسا تاجرخ.1
.ةيئاملا دراوملا ةيريدمل

يأرلا ءادبإل )HRNA( ةـــيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولا ىلع انحلاصم فرط نم ةراتخملا طاقنلا ضرعت.2
.اهيف

)عبات( ةديلبلا ةيالول ةيئاملا دراوملا ريدم ةباجإ

تاباجإلاتاظحالملاو تانياعملا

تآشنملا لالــغــتساو لــفــكــتــلا يف ةـــمارصلا صقـــن–
اهزاجنإ مت يتلا

لـبـــق نـــم زـيـــهـــجـــتــــلاو زاـجــــنإلا لاـغشأ لاــــمــــكــــتسا دــعــــب
لـيوحت مـتـــي ةـــيــــئاملا دراوــمــــلــــل ةــيــــئالوــــلا تاـيرــــيدملا

هاـيملا عـيزوت تاسسؤم ىلإ رـفحلا لالـغتساو رييست
نم ريثك يف ،عقاولا يفو .ةيلحملا تاعامجلل كلذكو
طورشلا رـتفد باـيغ يف لـيوحتلا اذه متي ،تالاحلا
اـفالـخ اذهو ،ةــفلتخملا فارـطألا تامازتلا ددــحي يذلا

4 يـف خّرؤــملا21-50 مـقر نوـــناقلا نـم87 ةداــملا ماـكحأل
.مـمتملاو لدـعملا ،هاــيملاب قـــلعتملاو5002 ةنس تشغ

ةزــجنملا عـيراشملا صيصخت مدــع نإف ،رــخآ بناج نم
حـلاصم نيب قـيسنــــــتــــــلا باــيــــــغو تالاــحلا ضــعـــــــب يــف
نـــم هاــيــــمــــلــــل ةرـيسملا تاسسؤملاو ةــيــــئاملا دراوـــملا
وأ ،اهلالغتسا يف تالالتخا ىلإ ىدأ ،نـسحأ لـفكت لـجأ
.ةدسجملا تآشنملا يف روهدت

41 ةــيئاملا دراوـملا ةـيرـيدم تلجس ةدـيلبلا ةـيالو يف
،ةيناث/ل441 هردق يرـظن قـفدتب ةلـغتسم ريغ اًرــئب
.ةـقاطلا تادادـمإ باـيغو تادـعملا يف لكاشم ببسب
عوـمجم تآشنملا هذـه زاــجنإل ةــيلكلا ةـفلكتلا تـغلبو
.جد نويلم218,731

تاـيصوتلا
ةجمربب قلعتي اميف ةمارص رــبكأ ءافضإ ىلع لـمعلا–

ةددحملا فادـــهألا قــيقحت لـجأ نم عيراشملا ذــيفنتو
نم دــيزملا لذـــبو ،ةــيئاملا دراوــملا دــشح لاــجم يف

يرـلا تآشنــــــم ةـناــــــيصو حــــــيــــــلصت لاـجـــــــم يف دوـهجلا
.هاــيملا ةدوــجو دودـسلا نـيزخت ةـقاط ىلع ظافحلل

ىلإ راــبآلا لالـغــــــتساو رـيــــــيست لـيوحت مــتــــــي ةـقــــــيــــــقــــــح
ساــسأ ىلع تاـيدـــــلــــــبــــــلاو هاــيملا عــيزوــــــت تاسسؤم
نـيعب ذــــخألا بــجو اذــل ،ةـمدخلا يـف لاـخدإلا رـضحم
مازــتلالاو رـيرقتلا يف ةـنودملا تاظحالملل راـبتعالا

.هاـيملا نوــناق ماـكحأب

ةــمدخلا يف تـلخد اـهلك اــبقن41 ىلإ ،يـلاحلا تــقولا يف
.لالـغتسالاو

غوـلــبــل راـبــتــعالا نـيـــعـــب ذـــخؤت فوـــس تاـــظـــحالملا لـك
ةـيئاملا دراوــملا دــشح لاـجم يف ةرـطسملا فادــهألا

.هاـيملل ةـيمومعلا ةـمدخلا نـيسحت يلاتلابو
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تاسارد بتاكم فرط نم ةيجولويجورديه ةساردل عضخت )HRNA( حلاصم اهيلع قفاوت يتلا طاقنلا.3
حلاصم ىدل ةرفوتملا ريغVES ةينقت ىلع دمتعت يتلاو ةـــيئاملا دراوملا ةرازو فرط نم ةدمتعم ةصتخم
)HRNA( رـــفحلا عـــقومل بسانملا رايتخالا نم دـــكأتلل اذهو .

يف عورشلل يئاهنلا ةقفاوملا يأر ءادبإو اهيلع ةــقداصملل )HRNA( حلاصم ىلع ةــساردلا هـــتاه ضرعت.4
.زاــــجنإلا ةـــيلمع

ةروكذملا تاوطخلا هتاه لك قيبطت مغرو ةـــيالولل ةدـــقعملا ةــيجولويجورديهلاو ةـــيجولويجلا ةــعيبطلل ارـظن
.بقانملل ةيفاشكتسالا ةـــلحرملا زاجنإ نيحل هايملا ةـــيعونو قفدتلا ةيمكب ةــقدب ؤبنتلا عيطتسن ال هالعأ

كانه ناك لب ،طقف رفحلا نكامأل ةيجولويجورديهلا ةقبطلا ةمءالم مدع ببسب نكي مل تاقفصلا ءاغلإو خسف •
ءاغلإو ةنيعملا ةطقنلا ىلإ مــهيضارأ ربع رفحلا ةـــلآ لوخدل كلسملا حتفل نينطاوملا ضارتعا لكشم ءارج خسف
.نودرسأ ةيدوك ماظنب طبرلا نم اهب رفحلا دارملا ةقطنملا ةدافتسا ببسب

4102 -0102 نيب ام اهزاجنإ مت يتلا اًبقنم41 نع يلختلا مت اهببسب يتلا ةفيعضلا تاقفدتلا رـــخآ بناج نم •
نم1102 ةنسل ةيجولويجورديهلا ةركذملا يف اهيلإ راشملا اث/ل2 نم لقأ  يه  اث/ل10 ىلا00 نيب ام تحوارت دقف
انتيالول ةبسنلاب ربتعت يهف اث/ل8 ىلإ2 نيب ام حوارتي قفدتب ةزجنملا بقانملا، سكعلا ىلعو )HRNA( فرط
ةراشتسا تمت دقف ةراشإلل ،تاقفدتلا هتاه زواجتت ال ةيالولا بارت ىلع ةلغتسملا بقانملا لك نأ ثيح ةـــيباجيإ

تفقوت لب بيبانألاب زهجت مل بقانملا هتاه نأ املع ،يلختلل  هدعبو زاجنإلا ءدبل رفحلا لبق )HRNA( حلاصم
.ةـــــيفاشكتسا ةلحرملا يف لاغشألا

6١٠٢ ىلإ٠١٠٢ ةنس نم ةــــيئاملا دراوملا دشح عيراشم زاـــجنإ .٢.3.١

دـــشحلا عـــيراشمل ةررـــكتملا مـــييقتلا ةداـــعإ تايلمع

ط/م0051 ةـــبرهكو زيهجتو زاجنإب ةقلعتملا تايلمعلا ةلكيه ةداعإب ةيدملاب ةيئاملا دراوملا ةيريدم ماــــيق •
ةيبلسلا جئاتنلا لب اهريدقت يف اغلابم تناك ةــعقوتملا فيلاكتلا نأ يـــنعي ال ةـــيالولا ىوتسم ىلع بقانملا نم
مت امك ةيالولل ةدقعملا ةيجولويجورديهلاو ةيجولويجلا ةعيبطلا ىلإ عجار ةيلمعلا هتاه راطإ يف ةزجنملا بقانملل
بيبانأ عضول بقنملا رطق ةعسوت يف ةلثمتملا ةزجنملا ريغ لاغشألا فيلاكت ءاقب اهنع جتن يتلا يه افلاس هركذ
راطإ يف ةزجنم بقانم ةـــبرهكو زيهجت يف فيلاكتلا هـــتاه لامعتسا ىلإ انعفد امم ،يئابرهكلا طبرلاو زيهجتلاو
)DCP( لالغتسالا زيح لخدتل. 

ىرخأ ةيلمع ةيأ ةـــيريدملا جـمربت مل ةيلمعلا هــتاه يف ةـــلجسملا بقانملا زاجنإ يف ةـــيبلسلا جئاتنلل ارــــظن
.اذـــه انموي ىلإ ةـــيالولا ربع بقانملا رفحل

دــــشحلل ةـــيتحتلا ةــــينبلا ةـــنايصو لالغتسا يف صئاقنلا .٢.١

اـــهزاجنإ مت يتلا تآشنملا لالغتساو لـــفكتلا يف ةـــمارصلا صقن

دودــسك ةفنصملا ةــيحطسلا ةـــيئاملا دراوملا دشح تآشنم لك ميلست ةـــيئاملا دراوملا ةرازو تررق دــقل •
ةريغصلا دودسلل ةديدج ةيرــيدم ءاـــشنإ اثيدح مت يتلا )TBNA( تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ىلإ ةريغص

خرؤملا993-90( نييذيفنتلا نــــيموسرملا قيبطتل ،ةرـــيخألا هـــتاه رــــييستو ةـــنايصلا ،ةــــينقتلا ةـــبقارملاب ةـــــفلكملا
.)51/11/7102 يف خرؤملا133-71و92/11/9002 يف

ةـــيالول ةيئاملا دراوملا ةيريدم حلاصم فرط نم نستاف داول رــيغصلا دسلا ةــنياعم تمت41/10/9102 خـــيراتب
دسلاب ةصاخلا ةـــينقتلا قئاثولا لك ميلست مت ثيح ةريغصلا دودسلل ةديدجلا ةــيريدملا حــلاصم ةـــقفرب ةــيدملا
هتيلاسرإ يف اهيلع صوصنملا ةـــيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا نيمألا دــيسلا تاميلعتل اقيبطت رــيخألا اذهب لفكتلل

دودسلل ةينطولا ةلاكولا ىلإ ةرـــيغصلا دودسلا رييست لـــيوحتب ةــــقلعتملا02/20/9102 خـــيراتب657 مقر تحت
.)TBNA( تاليوحتلاو
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اهددع داز يتلاو ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا تاكلتمملا لاجم يف ةربتعم تايناكمإ ىلع تايدلبلا رفوتت
.ةلودلل يمومعلا زيهجتلا جمارب فلتخم ديسجت لضفب ةريبك ةبسنب

لجأ نم ةيمومعلا تاطلسلا اهب تصوأ يتلا لولحلا دحأ وه ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا نيمثت نإ
نم بلطتي يذلا رمألا ،اهعبطت يتلا ةيلاملا ةشاشهلا ةدح نم فيفختلاو تايدلبلا تاينازيم دراوم نيسحت

 .اهتيدودرم نامض لجأ نم ةيلاعف رثكأ ارود نييلحملا نيلوؤسملا

ثالثب مايقلا مت ،تايدلبلا فرط نم ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا تاكلتمملا رييست مييقت ضرغبو
ةيدلب13 اهلمجم يف تسم ،وزو يزيتو ناسملتو نارهو نم لكل ةيميلقإلا فرغلا لبق نم ةيباقر تايلمع
 .6102 ىلإ2102 نم تاونسلا تصخو

ةيراقعلا تاكلتمملا دراوم فعض ىلإ ةزجنملا تاقيقدتلا لالخ نم ةصلختسملا ةماعلا ةظحالملا ريشتو
يف اهتمهاسم ىدعتت ال ثيح اهعونتو ةحاتملا ةيراقعلا تايناكمإلا عم ةنراقم ،اهغلابم ةلآضو ةيدلبلا

.تالاحلا بلغأ يف %5 رييستلل ةيلحملا اهتاينازيم

مكحتلا مدع ببسب اميس ال اذهو ،اهكالمأب تايدلبلا ةفرعم مدع نع اهنم ءزج يف ةجتان ةيعضولا هذه نإ
ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف اهليجست مدع ىلإ ةفاضإلاب ،كالمألا لودجل ءىّيسلا كسملاو ،كالمألا درج يف

.ةيوبرتلا تاسسؤملا يف صوصخلا ىلع رصحني يذلا

صوصخلا ىلع رهظي يذلاو كالمألا هذهل لاعفلا ريغ رييستلل ةجيتن ةيعضولا هذه ربتعت ،كلذ ىلع ةوالع
ايندلا تابجاولا بايغو ،نييلحملا نيلوؤسملا لبق نم دودرم تاذ اهلعجو اهنيمثتل تاءارجإ بايغ لالخ نم

نودبو راجيإ دنس نودب ةلوغشملا كالمألا ىلع ةدايز ،لعفلابو .اهب ةقلعتملا تاداريإلل ليصحتلا لاجم يف
نإف ،)تايعمج ،ةيمومع قفارمو تارادإ ،صاوخ( نيديفتسملا فلتخم فرط نم راجيإلا ءابعأل ديدست
ةفيعض تالاحلا بلغأ يف يه ينكسلا لامعتسالا تاذ وأ ةيراجتلا تالحملا ىلع ةقبطملا راجيإلا تاقحتسم
راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملا رارغ ىلع كالمألا لالغتسا يف فعض ليجست اضيأ مت امك .ةنيحم ريغو
 .فقوتلا تاحاسو تارايسلا فقاوم كلذكو ”بابشلا ليغشت” جمانرب

فرصلاب نيرمآلا لبق نم ةنياعملا قوقحلل اقبط تاداريإلا تادنس دادعإ مدعب تاداريالا ذيفنت زيمتو
.تايدلبلا نئازخ ءانمأ لبق نم ةيراقعلا تاداريإلل ليصحتلا ىوتسم فعضو

يناثلا لصفلا
ةـيميلقإلا تاـعامجلا

ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا .6

ًالالغتساو ةيمومعلا تاقفنلل اًمراص اًديشرت يضتقت لاعفلاو ثيدحلا يتاينازيملا رييستلا تابلطتم نإ
ةبسنلاب ،ليخادملل ةجتنملا كالمألا نيمثت لثمي ،قايسلا اذه يفو .دحاو نآ يف دراوملل ةقالخلا صرفلا لكل لضفأ
دراوم نيسحت لجأ نم ،ةيمومعلا تاطلسلا هب تصوأ يتلا لولحلا دحأو اهب ناهتسي ال ةزيم ،ةيلحملا تاعامجلل
ىلع دمتعت ام ابلاغ يتلا ةيلحملا تاينازيملا زيمت يتلا ةيلاملا ةشاشهلا ةدح نم فيفختلاو تايدلبلا تاينازيم
.ةلودلا اهمدقت يتلا ةيلاملا تامهاسملاو تاناعإلا
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نسحل يديسو ءاملا سأرو راطملو )ناسملت ةيالو( يشمرلاو ةروصنمو نسارمغي رادو ناوتش تايدلب : ناسملتل ةيميلقإلا ةفرغلا -1
،)تنشومت نيع ةيالو( ةدع نب يديسو رجحوب مامحو ةبلطلا نيعو )ترايت ةيالو( ترامخاتو ةيوحرلاو ةجيافلاو )سابعلب يديس ةيالو(
.)ةماعنلا ةيالو( رامع نب نمكمو ةيرشملا

يديس ،رمطملا ،نازيلغ ةيدلب ،)ركسعم ةيالو( قيس ةيدلب ،)نارهو ةيالو( ليدقو تاليلت داوو ويزرأ تايدلب :نارهول ةيميلقإلا ةفرغلا -
) ةديعس ةيالو( رجحلا نيع ةيدلب(و مناغتسم ةيالو( تاريقوب ةيدلب ،)نازيلغ ةيالو( لليو يلع نب دمحما

جرب ةيالو( ريدغلا جرب ،)سادرموب ةيالو( ليانم جرب ةيدلب ىلإ ةفاضإ ةريوبلاو ةياجبو وزو يزيت تايدلب :وزو يزيتل ةيميلقإلا ةفرغلا -
)ةليسملا ةيالو( ىسيع يديسو )جيريرعوب

.كالمألاب قلعتي اميف ةصاخ اهنوؤش رييست يف ةيلحملا تاعامجلا معد لجأ نم دهج يأ رخدت مل ةلودلا نإ
لجأ نم اهعابتا بجاولا تاءارجإلا حوضوب نيبت يتلا صوصنلا نم ديدعلا رادصإ لالخ نم معدلا اذه ىلجتيو
لّوأ يف خرؤملا03-09 مقر نوناقلا بجومب اساسا اهيلع صوصنم تاءارجإلا هذه .اهكالمأرييست يف مكحتلا
مايقلاب ةيميلقإلا تاعامجلا مزلأ يذلا ،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناقب قلعتملاو0991 ةنس ربمسيد
يف خرؤملا01-11 مقر نوناقلا ماكحأ كلذكو ،اهل ةعباتلا ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألا لكل يمييقتو ىفصو ماع درجب
رييست ةيلمع مظنت يتلا تاءارجإلا فلتخم ىلإ رخآلا وه راشأ يذلا ةيدلبلاب قلعتملاو1102 ةنس وينوي22
ةريخألا تاونسلا لالخ ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو تماق اهتهج نمو .ةيدلبلا كالمألا

كالمألا نيمثتو نييحت لجأ نم اهب مايقلا بجاولا تاءارجإلا ددحت تاميلعت ةدعب ةينوناقلا صوصنلا هذه ميعدتب
.ليخادملل ةجتنملا

اهتدافتساب كلذو ،اهكالمأ زيزعتو ريوطتل ةربتعم تاناعإب ،اضيا ،تايدلبلا هذه ديوزت مت ،رخآ ديعص ىلع
،ةيراوج قاوسأ( ةيتحتلا ىنبلا زاجنإ لجأ نم ةيمومعلا تازيهجتلل عساو جمانرب نم ةريخألا تاونسلا يف

صرف قلخ لالخ نم ةصاخ ،يومنتلا اهراسم معدل ةهجوم )... ،حباسم ،لافطألا ضاير ،يراجت لحم001 جمانرب
.ةيفاضإ ليخادم جاتنإو ةديدج لمع

تاونسلا ددعتملا هجمانرب لالخ نم ةيجيتارتسالا هتايولوأ يف ةبساحملا سلجم عضو ،روظنملا اذه يفو
 : ةيتآلا رصانعلا لوح روحمتت7102 ةنس لالخ ةيتاعوضوم ةيباقر تايلمع )3( ثالث ذيفنت،)7102-9102(

تاءارجإ كلذكو ،اهرفوت يتلا دراوملاو ،تايدلبلا هذهل ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا تانّوكم ليلحت–
،)...كالمألا تالجس كسم ،ءاصحإلا( اهتعباتم

.اهلالغتساو اهرييست لالخ نم ةيدودرم رثكأ اهلعجو تاكلتمملا هذه نيمثت ىلإ ةيمارلا تايلمعلا مييقت–

ةعومجم تفدهتساو وزو يزيتو نارهو ناسملت يهو ةيميلقإ فرغ ثالث ىلإ ةيباقرلا ةيلمعلا هذه تدنسأ
.6102 ىلإ2102 نم ةدتمملا ةرتفلا تلمشو1ةيالو31 ىلع ةعزوم ةيدلب13 نم ةنوكتم

ةيلاملا تايطعملا ىلع اساسأ تزكترا مييقتلاو ةباقرلا لحم تايدلبلا ءاقتنا يف ةدمتعملا ريياعملا نإ
.ةرتفلا هذه لالخ تايدلبلا هذه فرط نم ةلجسملا كالمألا تاداريإب ةقلعتملا

امك ةدعتسم ريغ ،تايدلبلا لازت ال ،ةيمومعلا تاطلسلا تاهيجوت نم مغرلاب هنأ ةظحالمب ةباقرلا تنكمو
.رييستلا ةينازيم ةيطغت يف %5 ىدعتت ال ةبسنب الإ مهاست ال يتلا اهكالمأ تاداريإ نيسحتل يغبني

كالمألل لماش ءاصحإ بايغب اهمهأ قلعتي ،تاظحالملاو تالالتخالا نم ديدعلا ليجست مت ،راطإلا اذه يفو
تاءارجإلا فعض نع الضف ،اهنيمثت لجأ نم ةذختملا ريبادتلا يف صقن كلذكو ،اهتيعضول يدج ريهطتو ةيدلبلا
.اهب ةقلعتملا تاداريإلا تاليصحت نيسحت لجأ نم ةعوضوملا
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ةعباتلا تايدلبلا يف ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا .١.6
ةماعنلاو تنشومت نيعوترايتو سابعلب يديسو ناسملت تايالول

اهتعباتم تاءارجإو ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١

اهتبقارم تمت يتلا تايدلبلا يف ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١.١

تاذ كالمألاو ينهملاو يراجتلا عباطلا تاذ تالحملا ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا لمشت
ةيدلبلا تراتخا يتلا وأ ،ضيوفتلا وأ زايتمالا حنم راطإ يف ةريسملا ىرخألا كالمألا اذكو ينكسلا لامعتسالا

،1102ةنس وينوي22 يف خرؤملا ،01-11 مقر نوناقلا نم941 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةينقت ةحلصم ثادحإب اهرييست
  .تارايسلا رئاظحو لافطألا ضايرو حباذملاو قاوسألا لثم ،ةيدلبلاب قلعتملاو

:ةباقرلل تعضخ يتلا تايدلبلا كالمأ تانوكم ةيعضو يلاتلا لودجلا نيبي

اهتبقارم تمت يتلا تايدلبلا يف كالمألا تانوكم

.ةينعملا تايدلبلا فرط نم ةمدقملا تايعضولل اقبط : ردصملا

ةيراقعلا كالمألا ءارثإ يف ريبك لكشب مهاس ،»بابشلا ليغشت« جمانرب راطإ يف ةيراجتلا تالحملا زاجنإ نإ
تايدلبلا هذه فرط نم ةزجنملا تاداريإلا نأ الإ ،هالعأ لودجلا يف نيبم وه امك ،اهتبقارم تمت يتلا تايدلبلل
تغلب ،لاثملا ليبس ىلع ،7102 ةنس لالخف .كالمألا هذه اهجتنت نأ نكمي يتلا ليخادملل رظنلاب ةليئض ىقبت
،ةيرادإلا تاباسحلا نم ةاقتسملا تايطعملا بسح ،تايدلبلا ةينازيم يف ةيراقعلا كالمألا تاداريإ ةمهاسم ةبسن
ليجست هاندأ ةروكذملا تايطعملا نِّيَبُتو .رييستلا تاداريإل يلامجإلا غلبملا عم ةنراقملاب ،%38,5و ،%21,0 نيب ام
،)ةماعنلا ةيالو( ةيرشم ةيدلب رارغ ىلع ،تايدلبلا ضعب يف اهضافخنا ىتحو لب ،تاداريإلا يف ليئض دج عافترا

  .ةينعملا ةلحرملا لالخ

تانكسلا ددعتايدلبلاتايالولا

ناسملت

سابعلب يديس

ترايت

تنشومت نيع

ةماعنلا

ناوتش

نسارمغي راد

ةروصنم

يشمرلا

راطمل

ءاملا سأر

نسحل يديس

ةجيافلا

ةيوحرلا

ترامخات

ةبلطلا نيع

رجحوب مامح

ةدع نب يديس

ةيرشم

رامع نب نمكم

29

77

18

132

7

2

10

9

2

25

35

68

4

19

13

تالحملا ددع
ةيراجتلا

قفارملا ددع
ةيمومعلا

ةيراجتلا تالحملا ددع
)بابشلا ليغشت(

39

15

1

149

10

14

36

12

40

30

8

92

47

61

5

1

0

1

5

0

11

2

0

4

1

0

3

1

2

1

54

20

162

280

68

100

151

34

101

145

105

154

84

275

95
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 ةيدلبلا ةينازيم ليومت يف كالمألا تاداريإ ةمهاسم

)٧١٠٢ ىلإ5١٠٢ نم ةيلاملا تاونسلا(
جد  : ةدحولا

ةيدلبلاةيالولا

ناسملت

سابعلب يديس

ترايت

تنشومت نيع

ةماعنلا

ناوتش

نسارمغي راد

ةروصنم

يشمرلا

راطمل

ءاملا سأر

نسحل يديس

ةجيافلا

ةيوحرلا

ترامخات

ةبلطلا نيع

رجحوب مامح

ةدع نب يديس

ةيرشم

رامع نب نمكم

5١٠٢ ةيلاملا ةنسلا

عومجم
تاداريإ

رييستلا مسق

عومجم
تاداريإ
كالمألا

667.751.865,52

152.562.314,20

593.281.840,92

858.228.971,83

227.687.686,52

307.206.142,45

479.932.876,01

647.499.808,00

353.565.043,41

358.959.783,22

148.895.605,41

345.064.961,15

389.435.541,67

1.402.716.669,24

181.131.208,63

3.490.026,57

4.484.562,50

1.496.051,54

27.199.122,63

273.099,97

5.885.720,00

1.573.900,00

252.000,00

6.975.776,98

13.904.482,12

1.740.984,00

7.505.957,63

405.490,00

35.442.422,42

7.521.443,92

ةبسنلا

0,52

2,94

0,25

3,17

0,12

1,92

0,33

0,04

1,97

3,87

1,17

2,18

0,10

2,53

4,15

عومجم
تاداريإ

رييستلا مسق

عومجم
تاداريإ
كالمألا

234.968.125,09

141.180.615,49

481.300.351,68

730.986.284,59

229.121.922,46

288.040.450,26

329.886.096,17

558.797.269,26

234.453.009,87

279.767.056,54

120.617.368,47

287.122.784,32

329.561.410,13

1.296.295.017,59

176.723.258,73

3.551.721,50

4.847.700,00

3.188.862,28

28.996.103,66

375.250,00

6.946.800,00

4.065.000,00

386.400,00

7.259.397,20

14.063.968,61

885.386,00

9.801.110,91

1.188.439,00

33.081.399,00

7.460.403,52

ةبسنلا

1,51

3,43

0,66

3,97

0,16

2,41

1,23

0,07

3,10

5,03

0,73

3,41

0,36

2,55

4,22

عومجم
تاداريإ

رييستلا مسق

عومجم
تاداريإ
كالمألا

579.380.798,72

109.431.413,29

414.910.315,10

637.406.103,33

21.483.315,76

162.063.355,00

312.573.552,52

336.169.845,44

217.043.885,38

273.836.512,42

108.145.705,66

275.442.810,02

343.708.792,44

1.294.093.730,72

183.924.365,51

4.620.095,90

5.226.700,00

3.221.794,70

29.323.127,33

479.895,00

7.398.300,00

5.225.378,42

404.400,00

8.259.014,80

15.965.345,86

921.944,00

9.372.168,44

1.963.500,00

31.869.668,04

7.739.971,60

ةبسنلا
)%(

0,80

4,78

0,78

4,60

2,23

4,57

1,67

0,12

3,81

5,83

0,85

3,40

0,57

2,46

4,21

٧١٠٢ ةيلاملا ةنسلا6١٠٢ ةيلاملا ةنسلا

.ةينعملا تايدلبلل ةيرادإلا تاباسحلا تانايب : ردصملا
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ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا درج .١.٢

كالمألا لكل لماش درج ءارجإب كلذو ،ةيدلبلا كالمأل يداملا تيبثتلا ىلع ةيراقعلا كالمألا درج زكتري
،صاخ لجس يف اهليجست لجأ نم ،ةيلحملا تاعامجلا فرط نم لالغتسالل ةلباقلا وأ ،ةلغتسملاو ةدوجوملا

.كالمألا لجس وهو ،ةيمومع ةئيه لك ىدل حوتفم

اهتيعضو ،قيقد لكشب ،سكعي نأ بجيو ةيمومعلا كالمألا تاكرح ةنامأب ضرعي نأ بجي لجسلا اذه
01-11 مقر نوناقلا نم461 ةداملا موهفم يف نكمي ال هنأ ذإ ،اهتاصيصخت وأ كالمألا هذهل يقيقحلا ىوتحملاو
هتيعضو ةيوست متي مل اذإ يدلب كلمب قلعتت ةقفن يأب مازتلالا ،ةيدلبلاب قلعتملاو1102 وينوي22 يف خرؤملا

.كالمألا لجس يف هليجستو

،كالمألا ةعباتم تاءارجإل ةمزاللا ةيمهألا نولوي ال نييلحملا نيلوؤسملا نأ ةيتآلا تاظحالملا نيبت ،كلذ عمو
.ةيميظنتلا صوصنلا نم ديدعلا عوضوم تناك اهنأ نم مغرلاب

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألل لماش ءاصحإ بايغ–

نيمثتو رييستب ةقلعتملا3991 ةنس رياربف لّوأ يف ةخرؤملا111/39 مقر ةيرازولا ةركذملا نأ نم مغرلا ىلع
اذهب ريكذتلاو ،كالمألا لجسل مظتنم كسم نامضو ،اهكالمأ ءاصحإ ءاهنإب تايدلبلا لك مزلت ،تايدلبلا كالمأ
يتلا تايدلبلا نم ديدعلا لازتام ،7991 ةنس ربمتبس2 يف ةخرؤملا91400/79 مقر ةيرازولا ةركذملا بجومب ءارجإلا

ةيالو( يشمرلا تايدلب نأ ةباقرلا ترهظا دقف .ةيعضولا هذهل يئاهنلا ريهطتلا يف تابوعص هجاوت اهتبقارم تمت
،)ترايت ةيالو( ةجيافلاو )تنشومت نيع ةيالو( ةبلطلا نيعو )سابعلب يديس ةيالو( ءاملا سأرو راطملو )ناسملت
.اهكالمأل ًالماشو اًماع اًدرج ،نآلا دح ىلإ كسمـُت ال

راطمل تايدلب تأجل ،نيلهؤملا نيمدختسملا صقنل ارظنو ،لاجملا اذه يف ةلجسملا صئاقنلا كرادت لجأ نمو
،نييراـــمـــعملا نيسدـــنـــهملا تاسارد بتاـــكـــم تاـــمدـــخ ىلإ )ناسمـــلـــت ةـــيالو( ةروصنـــمو )ساــــبــــعــــلــــب يدــــيس ةــــيالو(
عوضوم ةيلمعلا هذه تناكو .ةيراقعلا مهكالمأ لكل لماش ءاصحإ ءارجإ لجأ نم ،نييفارغوبطلا نيسدنهملاو
ةفصب اهكالمأ ةيعضو ةيوست نم ،ةباقرلا خيرات ةياغ ىلإ نكمتت مل تايدلبلا هذه نأ الإ .ءالؤه عم ةمربم تايقافتا

.ةيئاهن

ةيدلبلا كالمألا تانوكم تالجس يف ةنودملا تامولعملا يف صقن–

ةيراقعلا كالمألا لجست نأ بجي ،هالعأ روكذملا01-11 مقر نوناقلا نم261 ىلإ061 نم داوملا ماكحأل اقيبطت
ايمازلإ اعباط يستكي ةيرود ةفصب هنييحتو لجسلا اذه كسم نإ .كالمألا لجس يف ،اهئاصحإ دعب ،تايدلبلل
 .سلاجملا هذه ءاسؤر ةباقر تحت ،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ةيلوؤسم نمض لخديو

ربمفون32 يف خرؤملا554-19 مقر يذيفنتلا موسرملاب اميس ال ،كالمألا لجس كسم تايفيك حيضوت مت دقل
.ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو1991

ىلع ،هالعأ ةروكذملاو ،3991 ةنس رياربف لّوأ يف ةخرؤملا111/39 مقر ةيرازولا ةميلعتلا صنت ،رخآ بناج نم
ام وهو ،اهتكرحو اهتاليدعت نِّيَبُيو اهتاصيصخت حضويو ،اهتميقو تاراقعلل افصو يطعي كالمألا لجس نأ
.هيف ةدراولا تامولعملل آًمئادو اًيرود اًنييحت بجوتسي

:ةيتآلا تاظحالملا ليجستب حمس تالجسلا هذه صحف نإ

عجارملا صوصخلا هجو ىلع ،ةمزاللا تاحيضوتلاو تامولعملا نمضتت ال كالمألا تالجس تاناخ نم ديدعلا–
؛ةيونسلا تاداريإلاو عفدلا لاجآو ةيلاحلا ةيبيرقتلا ةميقلا ،ةيبساحملا

نيلوؤسملا نأ الإ ،راجيإلا دوقع لاجآو خيراتل ةبسنلاب نأشلا وه امك ،تامولعملا ضعب رفوت نم مغرلا ىلع
؛اهب ةقلعتملا تاناخلا ءلمب ،تالجسلا نييحت ىلع نولمعي ال نيينعملا

نم تامولعملاب اهؤلم متي مل يتلاو زاجنإلا روط يف كالمألل ةصصخملا ةناخلل ةبسنلاب ةظحالملا سفن–
ءاملا سأر )ناسملت ةيالو( يشمرلاو ةروصنمو نسارمغي رادو ناوتش تايدلبل نيينعملا نيلوؤسملا فرط
.)ةماعنلا ةيالو( ةيرشمو )ترايت ةيالو( ترامخاتو ةجيافلاو )سابعلب يديس ةيالو( نسحل يديسو
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قلعتي رمألا نأل ،ةصاخ ةيمهأ وذ هنكلو ،ةيميظنت ةرورض درجم طقف سيل ءارجإلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
وأ هدييقت متي همالتساو هزاجنإ نم ءاهتنالا دعب يذلاو ،زاجنإلا روط يف يدلب كلم ءاصحإ يف ىلوألا ةلحرملاب
.كلم لك ةعيبط بسح ،هل ةصصخملا ةهجلا يف هليجست ةداعإ

كالمألا لجس نم ةخسن ىلع نورفوتي ال تايدلبلا نئازخ ءانمأ–

،12-09 مقر نوناقلا نم63 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةباقرلا ءارجإ نم تايدلبلا نئازخ ءانمأ نيكمتل
لك ةيعرش نم يلاتلاب دكأتلاو ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملاو0991 ةنس تشغ51 يف خرؤملا

اذه ّنإ .ةينعملا تايدلبلل كالمألا لجس نم ةخسن ىلع ءالؤه رفوتي نأ بجي ،ةيدلبلل عباتي راقع كلمب ةقلعتم ةقفن
ةركذملا بجومب هب ريكذتلاو ،هالعأ ةروكذملا111/39 مقر ةميلعتلا بجومب ،3991 ماع ذنم ايمازلإ حبصأ يذلا ءارجإلا
.هقيبطت ةعباتم متي ال ،6102 ةنس سرام01 يف ةخرؤملا69000/61 مقر ةيرازولا

زيح ءارجإلا اذه عضوب حمست يتلا ةمزاللا دوهجلا اهتبقارم تمت يتلا تايدلبلا نم يأ لذبت مل ،لعفلاب
.ذيفنتلا

كالمألل ةينوناقلا ةعيبطلا ةفرعم مدع–

يتلا ةيساسألا تابوعصلا ىدحإ تاعامجلا هذه اهزوحت يتلا كالمألل ةيكلملا تادنس دوجو مدع لكشي
69000/61 مقر ةيرازولا ةركذملا تقرطت دقف كلذ ىلع ةوالع .اهتبقارم تمت يتلا تايدلبلا ولوؤسم اههجاوي
امم ،اهكالمأل ةينوناقلا ةعيبطلا فرعت ال تايدلبلا ” نأ ةحضوم ،ةلأسملا هذه ىلإ ،6102 ةنس سرام01 يف ةخرؤملا

.”يلاملا بقارملا فرط نم ،حالصإلاو ةنايصلا تايلمع ضفر ىلإ نايحألا ضعب يف يدؤي دق

42 يف خرؤملا11-20 مقر نوناقلا نم38 ةداملا ماكحأ قيبطت مامأ اقئاع ناك يذلا وه صقنلا اذه ّنإف ،لعفلابو
ليجست ةداهش دادعإب فرصلاب نيرمآلا لك مزلأ يذلاو ،3002 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملا ،2002 ةنس ربمسيد
لكب مازتلالا لجأ نم ،ايميلقإ ةصتخملا ةلودلا كالمأ ةحلصم نع ةرداص ،ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف ينابملا

.ميمرتلاو ةنايصلا لاغشأب ةقلعتم ةقفن

،81-51 مقر نوناقلا زاجأ ،مهكالمأل ةينوناقلا ةيعضولا ةيوست ىلع فرصلاب نيرمآلا ةردقم مدعل ارظنو
مازتلالا ،ايئانثتسا ،هنم64 ةداملا يف ،6102 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو5102 ةنس ربمسيد03 يف خرؤملا

.7102 ةنس ربمسيد13 ةياغ ىلإ ةقيثولا هذه رفوت نود ،عونلا اذه نم تاقفنلاب

ةيئاهنلا ةيوستلا نم ،ةباقرلا خيرات ةياغ ىلإ ،نكمتت مل ةينعملا تايدلبلا نأ تاقيقدتلا تنيب ،كلذ عمو
.اهكالمأ تالجس يف ةلجسملا كالمألا عيمجل ةينوناقلا ةيعضولل

كالمألل ماعلا لودجلا يف ةيراقعلا اهتاكلتمم ليجست لجأ نم ،تايدلبلا هذه اهترشاب يتلا ةيلمعلا نإ
ليجست متي مل ذإ ،ددحملا خيراتلا يف اهنم ءاهتنالا متي مل ،اهب ةقلعتملا تاداهشلا ىلع لوصحلا دصق ،ةينطولا

نأ نكمي ال يتلاو ،تايدلبلا تارقمو ةيئادتبالا سرادملا اميس ال ،ليخادملل ةجتنملا ريغ ةيدلبلا كالمألا ىوس
يدافت لجأ نم كالمألا هذه ةيوستل ةيولوألا تطعأ تايدلبلا ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةيدلبلل اهتيكلم مدعب َّجَتْحـُي
.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص تاناعإ نم ةلومملا ،اهب ةقلعتملا ةنايصلا تاقفنل لمتحم ضفر

نيع ةــيالو( ةدــع نــب ىدــيسو رــجــحوــب ماــمــحو )ناسمـــلـــت ةـــيالو( ةروصنملاو ناوـــتش تاـــيدـــلـــب صخـــي اـــمـــيـــف
حسم تايلمع ءاهنإب نوهرم كالمألا نم ددعل ةيكلملا تادنس ةيوست نإف ،)ةماعنلا ةيالو( ةيرشمو )تنشومت

.تايدلبلا هذه ميلاقأ ىوتسم ىلع اهب ردابملا يضارألا

عم عازن يف ايلاح يهف ،)ةماعنلا ةيالو( رامع نب نمكمو )سابعلب يديس ةيالو( راطمل تايدلبل ةبسنلاب امأ
مدقت نأ نود ،اهكالمأ تالجس يف ةلجسملا تاكلتمملا ضعب ةيكلم يعَّدَت تايدلبلا هذهو .ةلودلا كالمأ حلاصم
.اهل اهتيكلم تبثي اريربت
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ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا لالغتسا فورظ .٢

،مزلم ريخألا اذهو .يدلبلا يبعشلا سلجملل ةحيرصلا ماهملا نمض جردني ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا نيمثت نإ
كالمألا نيمثت لجأ نم ةيرود ةفصب ةمزاللا ريبادتلا ذاختا” ـب ةيدلبلاب قلعتملا نوناقلا نم361 ةداملا بجومب

28 ةداملل اقفو مزلم ،سلجملا ةبقارم تحت ،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نأ امك .” ةيدودرم رثكأ اهلعجو ةيدلبلا
.”ةيدلبلا تاداريإ ريوطتل تاردابم ذاختا” ـب ،هسفن نوناقلا نم

متو ،ضرغلا اذهل اهعضو نيعتي يتلا تاءارجإلاو ريبادتلا هب لومعملا يميظنتلاو ينوناقلا راطإلا ددح دقو
كالمألا نوناق نمضتملاو0991 ةنس ربمسيد لّوأ يف ةخرؤملا03-09 مقر نوناقلا يف اميسال ،اهب ريكذتلا
اهنايبت متو .ةيدلبلاب قلعتملاو1102 ةنس وينوي22 يف خرؤملا01-11مقر نوناقلاو ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

لغش تايفيك ددحي يذلا9891 رياربف7 يف خرؤملا01-98 مقر ةيذيفنتلا ميسارملا يف اميس ال ،حضاو لكشب
مقرو ،نكاسملا هذه حنم ةيلباق طورشو ةمدخلا حلاصل وأ ةحلملا ةمدخلا ةرورض ببسب ةحونمملا نكاسملا

تالحملاو نكاسملا ىلع قبطملا راجيإلا طبضت يتلا دعاوقلل ددحي يذلا9891 ةنس وينوي02 يف خرؤملا98-89
ربمفون32 يف خرؤملا554-19 مقرو ،اهل ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا اهكلمت يتلا

.ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو1991 ةنس

رييستلا بولسأ ديدحتل تايدلبلا اهزوحت يتلا ةيحالصلا نم مغرلاب هنأ ترهظأ ةباقرلا تايلمع نأ ريغ
.ةريخألا هذهل ةيقيقحلا ةيراجيإلا ةميقلا ايلعف سكعت ال كالمألا تاداريإ لازت ال ،اهكالمأ راجيإ بسنو

اذكو اهب ىصوملا نيمثتلا ريبادتل نييلحملا نيلوؤسملا عضو مدع نع ،هاندأ حضوم وه امك ،جتان توافتلا اذه
.ليصحتلا ةعباتمب ةقلعتملا تاءارجإلا يف صقن

راجيإلا دوقع دادعإ مدع .٢.١

02 يف خرؤملا89-98 مقرو9891 ةنس رياربف70 يف خرؤملا01-98 مقر نييذيفنتلا نيموسرملا ماكحأل اقيبطت
.ينوناق دنس ىلع ازئاح نكي مل اذإ ايدلب ايراقع اكلم لغشي نأ دحأل نكمي ال ،هالعأ نيروكذملاو9891 ةنس وينوي

امهم لحم وأ نكسم لك ” ّنأ هالعأ روكذملا89-98 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ةيناثلا ةداملا صنت ،لعفلابو
اهل ةعباتلا ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا وأ ةيلحملا تاعامجلا وأ ةلودلا هكلمت ،هعقوم وأ هلامعتسا هجو نكي
راجيإ دقع ماربإ هيلع بترتي ،هكلام ريغ ،صاخ وأ يمومع ،يونعم وأ يعيبط صخش لك هلمعتسي وأ هلتحيو
.”ءارك عفدو

5102 ةنس ربوتكأ5 خيراتب74010 مقر هتميلعت يف ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ماق ،هتاذ قايسلا يف
ةيلحملا تاعامجلا يلوؤسم ةوعدب ،6102 ةنسل ةيلحملا تاينازيملا دادعإو ليومت تايفيكو طورشب ةقلعتملاو
راجيإ دوقعب ،قح هجو ريغب نيلغتسملا ةيعضو ةيوستبو نيفرطلا نم لك تابجاوو قوقح ددحت راجيإ دوقع دادعإل
نع لزانتلا ةلاح يف ةيدقاعتلا دونبلا قيبطتب نيريسملل ةميلعتلا هذه موهفم يف حمسي ءارجإلا اذهو .ةمظتنم
.ضرغلا اذهل ةذختملا ةلادعلا تارارق ذيفنت نامضو راجيإلا عفد مدع وأ راجيإلا

اوُّدِعُي نأ ةيلحملا تاعامجلا يلوؤسم نم بلطُي ،هالعأ ةروكذملا ةيميظنتلا طورشلا ىضتقمبو ،يلاتلابو
اذه نع ةجتانلا راجيإلا تاقحتسم ليصحتب ءارجإلا اذه اوُعِبْتُي نأو ،اهب نوردابي راجيإ ةيلمع لكل راجيإ دوقع
.لالغتسالا

هنيبت امك ،ذيفنتلا زيح تاءارجإلا هذه عضو يف ةمارص دوجو مدع نع تفشك قيقدتلا تايلمع نأ ريغ
.هاندأ ةروكذملا تاظحالملا

 ةدملا ةيهتنملا دوقعلا ديدجت مدع–

لاجآلا ءاهتنا نم مغرلاب ،ةينعملا تالحملا لامعتسا يف اًرمتسم ةيدلبلا كالمألا يلغاش نم ديدعلا لاز ام
ةيالو( ترامخات تايدلب يف لاحلا وه املثم ،ضعبلا صخي اميف تاونس )01( رشع نم رثكأ ذنم اذهو ،ةيدقاعتلا

.)تنشومت نيع ةيالو( ةبلطلا نيعو )ناسملت ةيالو( ناوتشو )ترايت
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متي مل ،ترامخات ةيدلب فرط نم ةرجؤملا ةعبرألا تاعدوتسملل راجيإلا دوقع نإف ،لاثملا ليبس ىلع
ىلع قبطنت ةظحالملا سفنو .يلاوتلا ىلع3102و8002و7002 تاونس لالخ تضقنا اهراجيإ لاجآ نأ عم اهتيوست
ـب تئافلا بسكلا غلبم رِّدُقيذإ ،0002 ةنس لالخ اهراجيإ ةدم تهتنا ايراجت الحم )51( رشع ةسمخ راجيا دوقع
دوقعلا هذه ديدجت دصق ةمزاللا ريبادتلا ةيدلبلا رييست ىلع نوبقاعتملا نولوؤسملا ذختي نأ نود ،جد074.090.3
.ةصتخملا ةمكحملا نع نأشلا اذه يف ةرداصلا ةيئاضقلا ماكحألا نم مغرلاب ،مهتيعضو ةيوستو

13 خيرات ذنم تهتنا يتلا راجيإلا دوقع ديدجتب مقت مل يتلا ناوتش ةيدلب يف اضيأ اهدجن ةيعضولا سفن
.8002 ةنس ربمسيد

هتدم تضقنا ،نكس راجيإ دقعل6102 ةنس لالخ تمت يتلا ةيوستلا نإف ،ةبلطلا نيع ةيدلب صخي اميف امأ
.6102 ىلإ1102 ةنس نم ةدتمملا ةلحرملا لمشت مل ،80021 ةنس ربمسيد13 خيراتب

راجيإلا تاقحتسم ديدست نودو راجيإ دقع دادعإ نود فرصتلا تحـت ةيفيظو تانكس عضو–

رمألا قلعتيو ،هالعأ ةروكذملا ةيميظنتلا ماكحألل اقفو هرييست متي ال ةيراقعلا كالمألا نم عونلا اذه نإ
فرط نم ةدعم صيصخت تارارق بجومب ةلغتسملا ةيبرتلا عاطق يمدختسمل ةصصخملا ةيفيظولا تانكسلاب
.نيلغاشلا فرط نم راجيإلا تاقحتسم ديدست نودو راجيإ دوقع بايغ يف اذهو ،عاطقلا اذهل ةيئالولا ةيريدملا

ةلغتسملا كلتو ةينيدلا نوؤشلا عاطق يمدختسم فرط نم ةلغتسملا تانكسلا اضيأ ةيعضولا هذه صختو
.نينطاوملاو نيبختنملا ىتح لب ،ةيدلبلا يفظوم فرط نم

راجيإلا تاقحتسم ديدست نودو راجيإ دوقع نود ةلغتسملا تانكسلا

ربمسيد13 ىلإ يفناج لّوأ خيرات نم ةيعضولا ةيوست ءارجإ ذاختا مت اهبجومب يتلا ،6102 ةنس ربمتبس81 يف ةخرؤملا13 مقر ةلوادملا -1
قلت مل ةريخألا هذهو .ةلوادملا ذاختا خيرات ةياغ ىلإ ،1102 ةنس رياني لّوأ نم ةدتمملاو اهدعب يتلا ةلحرملل يلك لامهإ عم ،0102 ةنس
  .6102 ةنس ربوتكأ62 يف خرؤملا4543 مقر هلاسرإ هحضوي امك ،ةرئادلا سيئر ةقفاوم

.ةينعملا تايدلبلا فرط نم ةدعم لوادج : ردصملا

نم ذيفنتلا زيح ةيلاجعتسا ريبادت عضو ةيلحملا تاعامجلا يلوؤسم نم بلطتي فلملا اذه يف مكحتلا نإ
رادصإو راجيإلا دوقع دادعإو راجيإلا راعسأ ديدحتل تالوادم ذاختاب اميسال ،كالمألا هذه رييست ةيوست لجأ

.راجيإلا غلابم ليصحت ءارجإ نم نييمومعلا نيبساحملا نيكمتل ،اهب ةقلعتملا داريإلا تادنس

تايالولا نولغتسملانكاسملا ددعتايدلبلا

ناسملت

ناسملت

ترايت

تنشومت نيع

تنشومت نيع

تنشومت نيع

ةماعنلا

ناوتش

يشمرلا

ةجيافلا

ةدع نب يديس

رجحوب مامح

ةبلطلا نيع

رامع نب نمكم

25

1

5

4

6

27

1

سرادم ءاردمو ةمئأ ،نوملعم

يدلب بختنم

نونطاومو نوفظوم ،نوملعم

نوملعم

نوفظوم ،نوملعم

نوفظوم ،نوملعم

يلام بقارم
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تاقحتسم ديدست نودو ينوناق دنس نود تايعمجلا فرط نم تايدلبلل ةيراقعلا كالمألا لغش–
راجيإلا

لجأ نم ،يعامتجالا عباطلا تاذ تامظنملا وأ تايعمجلا ءاويإل ةصصخملا ةيدلبلا كالمألا نوكت نأ بجي
راطإ يف ةدعم ةيقافتا عوضوم ،ةماعلا ةحلصملا وأ ةيمومعلا ةعفنملا وأ يعامتجالا عباطلا تاذ تاطاشنلا زاجنإ

3991 ةنس ويلوي7 يف خرؤملا ،651-39 مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد ماكحأل اقفو ،زايتمالا حنم
كالـمألل ةـعـباـت تاـكـلـتـممب عاـفـتـنالا قـح زاـيـتـما يعاـمـتـجالا عــباــطــلا تاذ تاــمــظــنملاو تاــيــعــمجلا حــنمب قــلــعــتملاو
.ةينطولا

دادعإ دصق  نييلحملا نيلوؤسملا ىلإ1تاميلعت ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو تهجو ،ددصلا اذه يف
ديدحتو ،هالعأ نيروكذملا نييرابتعالا صاخشألا لبق نم اهعيقوتو ،راجيإلا راعسأ ديدحت عم راجيإ تايقافتا
.ةددحملا تاراجيإلل مظتنملا عفدلا مارتحاو ،راجيإلا تارخأتم ديدستو ةئيهتلاو ةنايصلا لاجم يف تامازتلالا

تحت اهكالمأ عضو يف ،هالعأ ةروكذملا ةيميظنتلا ماكحأللا فالخ ةرمتسم تلازام تايدلبلا ضعب نأ الإ
.كالمألا هذه لالغتسا نم اهليصحت نكمي يتلا تاداريإلا ةيمهأ نم مغرلاب ،اناجم تايعمجلا هذه فرصت

راجيإ دقع دادعإ نود تايعمجلا فرصت تحت اهكالمأ تعضو يتلا تايدلبلا نم ةنيع يتآلا لودجلا ضرعي
.اهب قلعتملا راجيإلا ديدست نودو

.ةينعملا تايدلبلا فرط نم ةدعم لوادج : ردصملا

ةيراجتلا تالحملا راجيإ نييحـت مدع .٢.٢

يبعشلا سلجملا ماهم نم ةيدلبلا كالمألا راجيإ راعسأ نييحت ربَتْعُي ،ةيدلبلاب قلعتملا نوناقلا ماكحأب المع
كالمألا راجيإ راعسأ نييحت بوجوب رارمتساب تَرَّكَذ ةيرازولا تاركذملاو تاميلعتلا فلتخم نأ امك .يدلبلا
ةيدلبلا كالمألا ريجأت نع ةجتانلا ةيلحملا ليخادملا فعض ىلإ تقرطتو تايدلبلا فرط نم لالغتسالل ةعوضوملا

 .ةديهز نايحألا مظعم يف ربتعت غلابمب

تمت يتلا تايدلبلا يف ةقبطملا ةيرهشلا راجيإلا تافيرعت نأ ،لاثملا ليبس ىلع هاندأ لودجلا حضوي
.ةيراقعلا كالمألل ةيراجيإلا ةميقلا ةيقيقح سكعت ال اهتبقارم

تاذ تايعمجلل ةحونمملا ةيلحملا تاعامجلل ةيراقعلا كالمألا نيمثتب قلعتملاو3991 ةنس ربمفون51 يف خرؤملا6351 مقر لاسرإلا -1
.3991 ةنس رياربف لّوأ يف ةخرؤملا111/39 مقر ةيرازولا ةميلعتلل اقيبطت ذختملا يباقنلا وأ يعامتجالا وأ يسايسلا عباطلا

تايالولا نولغتسملانكاسملا ددعتايدلبلا

ناسملت

ناسملت

سابعلب يديس

تنشومت نيع

تنشومت نيع

ةماعنلا

ةروصنملا

ناوتش

ءاملا سأر

رجحوب مامح

ةبلطلا نيع

رامع نب نمكم

4

12

4

3

4

1

ةمظنملا ،ةيمالسإلا ةفاشكلا ةيعمج ،ةيضايرلا ةيعمجلا
نيدهاجملل ةينطولا

تاذ ةـيـعـمـج ،ةـيـمالسإلا ةـفاشكــلا ،تاــيــعــمجلا فــلــتــخــم
يسايس عباط

نيدهاجملا ءانبأل ةينطولا ةمظنملا ،تايعمج

ةيمالسإلا ةفاشكلا ،ةيعمج ،يسايس عباط تاذ ةيعمج

ةيمالسإلا ةفاشكلا ،تايعمج

ةيعمج
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تايدلبلا قبطملا يرهشلا راجيإلا غلبمينعملا كلملاةيالولا

ناوتش

نسارمغي راد

ةروصنملا

يشمرلا

راطمل

ءاملا سأر

نسحل يديس

رجحوب مامح

ةدع نب يديس

ةجيافلا

ةيوحرلا

ترامخات

ةيرشملا

رامع نب نمكم

ناسملت

سابعلب يديس

تنشومت نيع

ترايت

ةماعنلا

يراجت لحم

تانكس

ةيراجت تالحم

يراجت لحم

ةيراجت تالحم

ةيراجت تالحم

تانكس

ةيراجت تالحم

نكس

تانكس

ةيراجت تالحم

ةيراجت تالحم

تانكس

ةيراجت تالحم

ةيراجت تالحم

ةيراجت تالحم

تانكس

ةيراجت تالحم

تانكس

ةيراجت تالحم

جد056.1

جد057 و جد004 نيب ام

جد044.1 و جد002.1 نيب ام

جد288.1

جد066.1 و جد000.1نيب ام

جد009.1 و جد008 نيب ام

 جد005.1

 جد008.1

 جد005.1

جد966.1 و جد003 نيب ام

جد278.1 و جد021 نيب ام

جد109.1 و جد297 نيب ام

 جد004

جد001.1 و جد065 نيب ام

 جد000.1

جد575.1 و جد003 نيب ام

جد005.1 و جد000.1 نيب ام

 جد008

جد007 و جد052 نيب ام

جد000.1 و جد004 نيب ام

6١٠٢ ىلإ٢١٠٢ نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ قبطملا راجيإلا

.ةينعملا تايدلبلا فرط نم ةدعم لوادج : ردصملا .ةينعملا تايدلبلا فرط نم ةدعم لوادج : ردصملا
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يف ةخرؤملا69000 مقر ةيرازولا ةركذملا تءاج ،نييلحملا نيلوؤسملا فرط نم نيمثتلل تاردابم بايغ يفو
لاثملا ليبس ىلع مهايإ ةبلاطم ،اهمييقتو راجيإلا تالدعم نييحت ةرورضب ءالؤه ريكذتل ،6102 ةنس سرام01
،ةرجؤملا تائيهلا فرط نم ةقبطملا كلت عم اهديحوتب ينكسلا عباطلا تاذ تالحملا راجيإ غلابم اوطبضي ّنأب
.تاونسلا نم ددع ىلع تادايزلا جيردتو

ريغ نايحألا ضعب يف تناك ،هالعأ ةروكذملا ةميلعتلل اقيبطت راجيإلا رعس تسم يتلا تاعجارملا نأ الإ
بسن تالاحلا ضعب يف تغلب راعسألا ةعجارم نأ نم مغرلاب ،ةينعملا قطانملا يف راقعلا قوس روطت عم ةقباطتم
:يتآلا لودجلا يف حضوم وه امك ،%001 تقاف

ةيراقعلا كالمألا راجيإ راعسأ ةعجارم
)جد : ةدحولا(

.ةينعملا تايدلبلا فرط نم ّدعم لودج : ردصملا
يتلا ،ةيونسلا ةعجارملا ةبسن ىلع صني ايدقاعت ادنب جِرْدُت مل تايدلبلا مظعم نأ ،ريخألا يف ةراشإلا ردجت

.ةربتعم ةعجارم يأ قيبطت يلاتلاب يدافتو ،راجيإلل يجيردت نيمثتب حمست

ةيالو( نسحل ديسو ءاملا سأرو ،راطملو )ناسملت ةيالو( نسارمغي راد تايدلب صخت ةيعضولا هذه ّنإ
.)ةماعنلا ةيالو( رامع نب نمكمو ةيرشمو )ترايت ةيالو( ةجيافلاو )سابعلب يديس

”بابشلا ليغشت” جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملل فيعض لالغتسا .3.٢
تدهش ،لمعلا نع لطاعلا بابشلا ةدئافل ةلودلا ةينازيم نم زجنملا ”بابشلا ليغشت” جمانرب لضفب

.ةيراقعلا اهكالمأ يف ةربتعم ةدايز تايدلبلا
ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو5002 ةنس ويلوي52 يف خرؤملا50-50 مقر رمألل اقيبطت ،يلاتلابو

اًقفو ،اهتاينازيم يف اهب ةقلعتملا ليخادملا دييقتو تالحملا هذه رييستب ةينعملا ةيلحملا تاعامجلا تَفِّلُك ،5002
.1102 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو0102 ةنس ربمسيد92 يف خرؤملا31-01 مقر نوناقلا نم26 ةداملا ماكحأل

مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ بجومب ةيلحملا تاعامجلا ىلإ تالحملا هذه ةيكلم لقن تايفيك تَدِّدُح دقلو
تايفك ددحي يذلا7102 ةنس رياني8 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاو1102 ةنس سرام02 يف خرؤملا11-911
كالمألا ىلإ ةلودلل ةصاخلا كالمألا نم اناجم ،»بابشلا ليغشت « جمانرب راطإ يف ةزجنملا تالحملا ةيكلم لقن
،اهب ةقلعتملا راجيإلا دوقع ماربإو تالحملل لالغتسالا زيح عضو ةيلمع ديسجت متي مل ،كلذ عمو ،تايدلبلل ةصاخلا

قلخل ةينطولا ةسايسلا راطإ يف ،يفرح وأ يراجت طاشن قلخل لمعلا نع لطاعلا بابشلا ةقفارمل ةمزال يه يتلاو
.لمعلا بصانم

ةيالولا ديدجلا راجيإلا رعسةيدلبلا ةعجارملا ةبسنقباسلا راجيإلا رعس

تنشومت نيع

سابعلب يديس

ةبلطلا نيع

رجحوب مامح

نسحل يديس

14.400

10.000

16.800

21.000

14.400

20.000

6.600

300

5.000

3.500

9.600

6.000

9.600

9.600

6.000

6.000

600

187

3.000

1.800

50%

67%

75%

+100%

+100%

+100%

+100%

60%

67%

94%
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: ةيتآلا تانياعملا ليجست مت ،راطإلا اذه يفو

ةروصنملا تايدلب يف لجسم وه امك ،ةيلمعلا هذهب ينعملا بابشلا ةدئافل تالحملا نم ديدعلا عيزوت متي مل–
)تنشومت نيع ةيالو( ةدع نب يديسو )سابعلب يديس ةيالو( نسحل يديسو )ناسملت ةيالو( يشمرلاو ناوتشو
؛)ةماعنلا ةيالو( ةيرشملاو رامع نب نمكمو

ةروصنملا ةيدلبل ةبسنلاب نأشلا وه امك ،ةلغتسم ريغ بابشلا ةدئافل ةحونمملا تالحملا ضعب ءاقب–
هذه ليجست متو .نيرجأتسملا فرط نم راجيإلا قوقح ديدست نود ىرخأ تالحم حنم مت امنيب ،ناسملت ةيالوب
)سابعلب يديس ةيالو( راطملو ءاملا سأرو )ناسملت ةيالو( ناوتشو نسارمغي راد تايدلب يف ،اميس ال ةيعضولا

)ةماعنلا ةيالو( ةيرشملاو رامع نب نمكمو )تنشومت نيع ةيالو( ةبلطلا نيعو رجحوب مامحو

ةيمومعلا كالمألل صاخلا لامعتسالل ةرّيسملا دعاوقلا مارتحا مدع .٢.٤

طقف سيل نيمثتو لالغتسا نييلحملا نيلوؤسملا نم ةيلحملا تاعامجلا دراوم ىوتسم نيسحت بلطتي
،ةـيدـلـبـلا ةـيـموـمـعـلا كالـمألاـب ةــقــحــلملا تادارــيإلا كلذــك نــكــلو ،ينــكسلاو يراــجــتــلا عــباــطــلا تاذ ةــيراــقــعــلا كالــمألا

.فقوتلاو نكامألا قوقح اذكو ،ةيمومعلا نكامألل تقؤملا لالغتسالاك

ربمسيد لّوأ يف خرؤملا03-09 مقر نوناقلل اميس ال ،تقؤم لكشب ،ماعلا كلملل صاخلا لامعتسالا عضخي
ةنس ربمسيد لّوأ يف خرؤملا293-40 مقر نييذيفنتلا نيموسرملاو ةينطولا كالمألا نوناق نمضتملا ،0991 ةنس
724-21 مقرو تارايسلا فوقو قوقحو ةماعلا تاحاسملا لالغتسا قحو قيرطلا تاكبش ةصخرب قلعتملا4002
ةعباتلا ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش ددحي يذلا2102 ةنس ربمسيد61 يف خرؤملا
.ةلودلل

بجيو قبسم صيخرتل عضخي ،ةصاخ ضارغأل ،ةينطولا كالمألا تاقفترمل تقؤملا لامعتسالا نإف ،هيلعو
.لامعتسالا تاواتإ ديدست هيلع بترتي نأ

ةلودلل ةقحتسملا تاواتإلا غلابم ،هنم94 ةداملا يف َدَّدَح ،5002 ةنسل ةيلاملا نوناق نإف ،راطإلا اذه يفو
.ماعلا كلملل تقؤملا لامعتسالا ريظن تايدلبلا وأ ةيالولاو

تايدلبلا فرط نم امئاد اهمارتحا متي مل هالعأ ةروكذملا تاءارجإلا نأ ،حوضوب هاندأ ةروكذملا جئاتنلا نِّيَبُتو
.اهتبقارم تمت يتلا

نييرابتعاو نييعيبط صاخشأ فرط نم ةيمومعلا نكامألا لغش–

نع ةجتانلا ليخادملا ةيمهأب تايدلبلا ،3991 ةنس رياربف لّوأ يف ةخرؤملا111/39 مقر ةميلعتلا تَرَّكَذ دقل
ةيرازولا ةركذملا تصن امك .اهتاينازيم ىلع ،نييرابتعالاو نييعيبطلا صاخشألا فرط نم ةيمومعلا نكامألا لغش
مظعم لبق نم اهلهاجت وأ اهلامهإ مت تاواتإلا هذه نأ ىلع حوضوب ،6102 ةنس سرام01 يف ةخرؤملا69000 مقر
.تايدلبلا

ءاملا سأرو راطملو )ناسملت ةيالو( نسارمغي رادو ناوتش تايدلب نأ رِهْظُت ،تيرجأ يتلا ةباقرلا نإ
نب يديسو ةبلطلا نيعو )ترايت ةيالو( ترامخاتو ةيوحرلاو ةجيافلاو )سابعلب يديس ةيالو( نسحل يديسو
زيح عضول ةمزاللا ريبادتلا ذختت مل ،)ةماعنلا ةيالو( رامع نب نمكمو ةيرشملاو )تنشومت نيع ةيالو( ،ةدع
تاططخم عضوو ،راجتلا فرط نم ةفصرألا لالغتسا ةفيرعتل ةددحملا تالوادملا لثم ،تاءارجإلا هذه ذيفنتلا
.ضرغلا اذهل اهمادختسا نكمي يتلا تاحاسملاو نكامألا ديدحتل

نم اهيلع قداصم ،يدلبلا يبعشلا سلجملا ةلوادم بجومب هدادعإ بجاولا ،فيصرلا ىلع مسرلاب قلعتي اميفف
زيح تاءارجإلا هذه عضو تلمهأ ةينعملا تايدلبلا نإف ،ةفصرألا حالصإ وأ زاجنإ ةبسانمب ،ةيصولا ةطلسلا فرط

.ذيفنتلا
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يف نيلخدتملا نإف ،)سابعلب يديس ةيالو( نسحل يديسو ءاملا سأرو راطمل تايدلب يف ،كلذ نع الضفو
وأ ةفلتملا ةفصرألا وأ قيرطلا نكامأ ليهأت ةداعإ ىلع ،لاغشألا نم ءاهتنإلا دعب ،نولمعي ال يمومعلا كلملا
دنع ،مايقلا نم اهنِّكَمَـُت ةيميظنت ةادأ ىلع رفوتت تايدلبلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو .مهتالخدت دعب ةروهدتملا
اذه نأ الإ ،ديدستلا نع فلختملا صخشلا دض ليصحت دنس عضو عم ،اهسفنب ةيلمعلا هذه ذيفنتب ،ةرورضلا
ليصوت زاجنإ لاغشأ دعب ةروهدتملا قرطلا ليهأت ةداعإ بلطت دقف ،راطمل ةيدلب يف امأ .هذيفنت متي مل ءارجإلا
.1ةيالولل ماعلا نيمألا لخدت ،يعيبطلا زاغلاب ةيدلبلا

يرادإ صيخرت نود فقوتلا نكامأو رئاظحلا لالغتسا–

رئاظح ءاشنإ ةيناكمإب تايدلبلل ميظنتلا حمس ،ليخادملل ةجتنم ىرخأ تاطاشن نع ثحبلا راطإ يف
،تقولا سفن يف يدافتو ،هب ناهتسي ال لخد ردصم تايدلبلل نمضت ،نمثلا ةعوفدم فقوتلا نكامأو تارايسلل
.ماعلا ماظنلاب لالخإلا ىلإ نايحألا ضعب يف يدؤت يتلاو ،ةيمومعلا تاحاسملا هذهل ينوناقلا ريغ لالغتسالا

ةرواجملا تاحاسملاو ةقزألاو عراوشلا لغش نأشب اقلقم اصيخشت مدق ،2روشنم عوضوم طاشنلا اذه  ناك
نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيدلبلا ةرادإ نم قبسم صيخرت نود ،تارايسلا فوقو نكامأو تارادإلاو قاوسألل
.تاءاضفلا هذهل يوضوفلا لالغتسالا نع ةجتانلا تاواتإلا نم ديفتست ال ةيلحملا تاعامجلا تاينازيم

نكامأك لغتست نأ نكمي يتلا ةماعلا نكامألا ديدحتب نييلحملا نيلوؤسملا صخألاب ،روشنملا اذه مِزْلُيو
ةقفاوم دعب ،يدلب رارق ذاختا متي نأ بجي اذهلو .ةيئاهن ةفصب طاشنلا اذه ميظنت فدهب ،تارايسلا فوقول
،ميظنتلا اذه سفن يف ةددحملا ةليكشتلا بسح ،ةنجللا ءاضعأ بيصنت كلذك بجيو ،يدلبلا يبعشلا سلجملا
.نيمتهملا نينطاوملا فرط نم ةمدقملا تابلطلا تافلم ةساردل

ةروكذملا تاءارجإل ذيفنتلا زّيح عضول ةمزاللا ريبادتلا ذخأت مل تايدلبلا نأ ،بناجلا اذه يف ةباقرلا تنيبو
راد تايدلب نم ًالك ةيعضولا هذه صختو .طاشنلا اذه نع جتنت نأ نكمي يتلا تاداريإلا ةيمهأ نم مغرلاب هالعأ
ةــيوــحرــلاو ةــجــياــفــلاو )ساــبــعــلــب يدــيس ةــيالو( نسحل يدــيسو ءاملا سأرو راــطملو )ناسمــلــت ةــيالو( نسارــمــغـــي
ةيالو( رامع نب نمكمو ةيرشمو )تنشومت نيع ةيالو( رجحوب مامحو ةبلطلا نيعو )ترايت ةيالو( ترامخاتو
.)ةماعنلا

ةــيــعضو زــِّيــَمـــُت يتــلا ةـــيـــلاملا ةشاشهـــلا نـــم مـــغرـــلاـــب ،نييـــلحملا نيلوؤسملا فرـــط نـــم تارداـــبملا باـــيـــغ نإ
نيينعملا ريكذتل ،ةيلحملا تاعامجلا كالمأ نيمثتب ةقلعتملا69000/6102 مقر ةركذملا رادصإ بَّلَطَت ،مهتاينازيم
لالغتساو نمثلا ةعوفدملا رئاظحلا ةسارح طاشن ميظنتب ةقلعتملا ةيميظنتلا ماكحألا ذيفنتلا زيح عضو بوجوب
لالغتسالا ةصخرل ديدجت لوأ نم ءادتبا ،يجيردت مسر ضرف اميسال ،تايدلبلا ىوتسم ىلع فقوتلا قوقح
.ةملسملا

تاليصحتلا ةعباتمو تاداريإلا ذيفنت .5.٢

ىلع ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملا ،0991 ةنس تشغ51 يف خرؤملا12-09 مقر نوناقلا صني
ءارجإبو ،فرصلاب نيرمآلا ةيحالص نمض لخدي يذلا ةيفصتلاو تابثإلا ءارجإب متي ،تاداريإلا تايلمع ذيفنت نأ
.نييمومعلا نيبساحملل انوناق لوخملا ليصحتلا

لكشب نِّيَبُي ،فرصلاب نيرمآلا فرط نم تاداريإلاب رمأ رادصإب اميسال ،تايلمعلا هذه زاجنإ دسجتيو
متيو .نيدلا ديق اذكو داريإلا ةعيبطو نيدملا ةيوه ديدحتل ةمزاللا تامولعملا لك نمضتيو هتيفصت سُسُأ حضاو
لـيصحـتـلا تاءارـجإل اـقـفو ،يموـمــعــلا بساحملا فرــط نــم لــيصحــتــلــل عضوــتو تادارــيإلاــب رــماوألا هذــهــب لــفــكــتــلا
عفد لاجآ ددحي يذلا3991 ةنس رياربف6 يف خرؤملا64-39 مقر يذيفنتلا موسرملا يف اميس ال ،اهيلع صوصنملا
ةحارص صنلا اذه حضويو .ةمدعنملا ميقلا لوبق تاءارجإو ةيذيفنتلا لوادجلاو تاداريإلا رماوأ ليصحتو ،تاقفنلا
نم اهب لفكتلا دعب يذلاو اهتابثإ دعب اموي03 هاصقأ لجأ يف تاداريإلا رماوأ رادصإب نومزلم فرصلاب نيرمآلا نأ

نوــبساحملا رــفوـــتـــي راـــطإلا اذـــه يفو .لـــيصحـــتـــلا لـــجأ نـــم نينـــيدملا ىلإ لسرـــت ،نييـــموـــمـــعـــلا نيبساحملا فرـــط
.قوقحلا هذه ليصحتب مهل حمست يتلا تايحالصلا لماك ىلع نويمومعلا

لاغشأ ءارج ةروهدتملا قيرطلا ةيعضو عاجرإل لخدتلا ةقاطلا ريدم نم هبجومب بلطي ،7102 ةنس تشغ01 يف خرؤملا2461 مقر لاسرالا -1
.ىلوألا اهتلاح ىلإ يعيبطلا زاغلاب ةيدلبلا ليصوت زاجنا

نمثلا ةعوفدملا تارايسلا رئاظح ةسارح طاشن ميظنتب قلعتملاو2102 ةنس ربمفون02 يف خرؤملا2312 مقر يرازولا روشنملا -2
.يدلبلا ىوتسملا ىلع فقوتلا قوقح لالغتساو
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ريبك لكشب اهتاينازيم ةيعبت حوضوب اهتبقارم تمت يتلا تايدلبلل ةيرادإلا تاباسحلا صحف رهظيو
نيسحت لالخ نم اميس ال ،اهتاكلتمم رييست ةيدودرم نيسحتب تايدلبلا هذه مزلي امم ،ةلودلا تادعاسمو تاناعإل
.ليصحتلا وأ ةيفصتلا وأ تابثإلا صخي اميف ءاوس ،ليخادملل ةجتنملا كالمألاب ةقلعتملا تاداريإلا ذيفنتو

ةبستكملاو ةتبثملا قوقحلل ةقباطم داريإ تادنسل فرصلاب نيرمآلا دادعإ مدع–

ةيلاملا تايلمعلاب ةقلعتملا ،1C ةميلعتلا يف اهيلع صوصنملا كلت اميس ال ،ةيميظنتلا ماكحألل اقفو
ساسأ ىلع ،تاونس ةدع وأ ةنسب ةصاخلاو اقبسم ةتبثملا قوقحلاب ةقلعتملا داريإلا تادنس دادعإ بجي ،تايدلبلل
ضعب يف ظحول هنأ ريغ .ةيدلبلا ةدئافل ايئاهن ةبستكملاو ةتبثملا قوقحلل يلامجإلا غلبملاب ،تايقافتالاو دوقعلا
ىلع ،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر يأ ،فرصلاب نيرمآلا فرط نم اهدادعإ متي تاداريإلا تادنس نأ تايدلبلا
رادصإ ةقيرط نإ .ةيوستلا ليبس ىلع يأ نييمومعلا نيبساحملا فرط نم ايلعف ةلصحملا تاداريإلا غلابم ساسأ
قوقحلا ىلع اهقيبطت نكمي الف ،ادقن ةلصحملا تاداريإلا ضعبل ةبسنلاب ةحلاص تناك نإو ،ليصحتلا دعب دنسلا
ساسأ ،ةبجاولا غلابملا فشك( داريإلا دنس دادعإ نم نكمت يتلا رصانعلا لك ىلع اقبسم رفوتت يتلا ةتبثملا
.)نيدملا مسإ ،ةيفصتلا

تاءارجإل ذيفنتلا زيح عضو بساحملا ىلع لَّهَسُي ال ةتبثملا قوقحلا غلبمل اقفو داريإلا تادنس دادعإ مدع نإ
ليصحتل ،هالعأ روكذملاو3991 ةنس رياربف6 يف خرؤملا64-39 مقر يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا
.ايلعف لصحملا غلبملاو قوقحلل يلامجإلا غلبملا نيب قرافلا

راشموه امك ،ةيدلبلا كالمألل نيلغتسملا قتاع ىلع ةيدلبلا قوقح مكارت يف تمهاس ةيعضولا هذه نإف ،اذكهو
: يتآلا لودجلا يف هيلإ

تاداريإلا تادنس دادعإ مدع ببسب نيرجأتسملا فرط نم ديدستلل ةيقبتملا غلابملا

)جد : ةدحولا(

ةيدلبلا ةيالولا

ءاملا سأر

ةيوحرلا

ةجيافلا

ترامخات

نسارمغي راد

ةروصنم

يشمرلا

ةدع نب يديس

رامع نب نمكم

ةيرشملا

سابعلب يديس

ترايت

ناسملت

تنشومت نيع

ةماعنلا

ةيلاملا ةنسلا
ةينعملا

يقابلا غلبملا
ديدستلل

6102 ىلإ2102

6102 ىلإ2102

6102 ىلإ2102

6102 ىلإ2102

2102-3102

3102-4102-5102

3102-4102

6102

6102 ىلإ2102

2102

بجاولا غلبملا
هديدست

9.277.663,13

9.560.709,80

1.592.040,00

8.879.901,60

19.265.000,00

4.378.025,30

36.572.475,67

4.024.318,00

3.039.600,00

26.783.414,73

123.373.148,23

ددسملاغلبملا

6.395.600,00

8.652.407,80

799.120,00

4.413.838,63

15.565.100,00

1.990.761,30

34.731.173,17

3.955.318,00

503.010,00

22.602.264,73

99.608.593,63

2.882.063,13

908.302,00

792.920,00

4.466.062,97

3.699.900,00

2.387.264,00

1.841.302,50

69.000,00

2.536.590,00

4.181.150,00

23.764.554,60 عومجملا

.ةينعملا تايدلبلا فرط نم ةدعم لوادج : ردصملا
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تايدلبلا نئازخ ءانمأ فرط نم كالمألا تاداريإ ليصحـت فعض–

غـلاـبـم نيب ةـماـه قراوـف ،ةـباـقرـلاـب ةـيـنــعملا ةــيــلاملا تاوــنسلــل ،تاــيدــلــبــلــل ةــيرادإلا تاــباسحلا صحــف رــهــظأ
.تاليصحتلاب ةقلعتملا كلتو تاديدحتلا

ىلع ةاقلملا ليصحتلا ةيمازلإ نامض ىلع نولمعي ال نيذلا نييمومعلا نيبساحملا لامهإ سكعت قراوفلا هذه
يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا ليصحتلل ةمراصلا ريبادتل ذيفنتلا زيح عضو مدع ىلإ اذه عجريو ،مهقتاع
تمكارت ةماه تاداريإ نم تايدلبلا مرح صقنلا اذه نإ .هالعأ روكذملاو3991 ةنس رياربف6 يف خرؤملا64-39 مقر
.ىرخأل ةنس نم اهغلابم

غلبم نم %65 ةبسن طسوتملا يف اهغلبم ىدعتي ال يتلا تاداريإلا ليصحت فعض حوضوب يلاتلا لودجلا نيبي
.اهليصحت بجاولا تاداريإلا

ليصحتلا يقاوبو تاليصحتلا ةيعضو
)جد :ةدحولا(

ةيدلبلا ةيالولا

ةروصنم

يشمرلا

ترمخات

ةيوحرلا

ةجيافلا

ةيرشملا

ناسملت

ترايت

ةماعنلا

يلامجالا غلبملا
هليصحـت بجاولا

ةبسنلا
)%(

1 056 600,00

1 408 000,00

5 254 430,00

1 715 611,20

2 022 256,80

2 022 256,80

2 022 256,80

2 086 796,50

1 707 363,30

2 093 076,10

154 560,00

298 560,00

298 560,00

541 800,00

7 061 033,00

29 743 160,50

لصحملا غلبملا
فرط نم
بساحملا

80 784,00

662 784,00

3 944 570,00

1 193 765,45

952 499,85

520 345,81

1 023 968,61

1 946 796,50

1 536 061,30

1 860 076,10

4 800,00

400,00

252 000,00

386 400,00

2 879 883,00

17 245 134,62

يقابلا غلبملا
ليصحتلل

975 816,00

745 216,00

1 309 860,00

521 845,75

1 069 756,95

1 501 910,99

998 288,19

140 000,00

171 302,00

233 000,00

149 760,00

298 160,00

46 560,00

155 400,00

4 181 150,00

12 498 025,88

ةنسلا
ةيلاملا

2014

2015

2014

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2012

2013

2015

2016

2012

7,65

47,07

75,07

69,58

47,10

25,73

50,63

93,29

89,97

88,87

3,11

0,13

84,41

71,32

40,79

57,98 عومجملا

.ةينعملا تايدلبلل ةيرادإلا تاباسحلا نم ةاقتسم تايطعم : ردصملا
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يتلا تايدلبلا كالمأ تانوكم فصت يتلا ةيعضولا عم اهتبراقمو ،هالعأ ةروكذملا تايطعملا ليلحت رِهْظُي
زيهجتلا جمارب رثإ أرط يذلا ،ةيلحملا تاعامجلل ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا ديازت نأ ،اهتبقارم تمت

يف اهتمهاسمو اًفيعض ىقبي اهدودرم نإ .ةينعملا تايدلبلا كالمأ تاداريإل يعون نيسحتب عبتي مل ،يمومعلا
اساسأ ةيتأتملاو ،ادرطم اروطت فرعت يتلا ،تاناعإلاو تادامتعالا عم ةنراقملاب ،ةيوناث ىقبت ةيدلبلا ةينازيم
.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنصو ةلودلا نم

تايصوتلا

سلجم يصوي ،هالعأ اهيلإ راشملا ،ةيباقرلا تايلمعلا رثإ ةصلختسملا تاظحالملاو تانياعملا ءوض ىلع
: يتأي امب ةبساحملا

ةجتنملا ةيراقعلا كالمألل لماش درجب مايقلا اميس ال ،ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا ةيعضول مراص ريهطت ءارجإ–
،كالمألا هذهل ةينوناقلا ةيعضولا ةيوست اذكو ،زايتمالا راطإ يف اهرييست حنمت وأ تايدلبلا اهزوحت يتلا ليخادملل

،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط

يف ةدايزلا ىلإ فدهي ءارجإ لك ليعفتو ةيراقعلا كالمألا ةيدودرم نيسحتو نيمثت ىلع زكتري رييست عضو–
.اهتاداريإ

تــنشومت نيع ةـيالو يلاو ةباجإ
نيمثت ةيلمع ةعباتمب ةفلكم03/21/8102 خيراتب ةـيـئالو ةـنـجل ليكشت مت دق هنأب مكتدايس ملعأ نأ فرشلا يل

:نييلاتلا ءاضعألا نم نوكتت يتلا تايدلبلا كالمأ

،ةيلحملا ةرادإلا ريدم •

،ةيالولل ةماعلا ةشتفملا •

،ةلودلا كالمأ ريدم •

،يضارألا حسم ريدم •

،يراقعلا ظفحلا ريدم •

،رئاودلا ءاسؤر •

،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر •

.تايدلبلل نوماعلا ءانمألا •

خيرات نم ةيادب ىلوأ ةلحرمك تايدلبلا عم ةيعوبسأ لمع تاسلج دقعل اجمانرب ةنجللا هذه ترطس
ةيدلب لك كالمأ ءاصحإ لوح اهلامعأ لودج روديو تايدلبلا نم ةعومجم ةسلج لك لمشت نأ ىلع ،51/10/9102
حارتقاو ةيلمعلا هذه يف تايدلبلا اهفداصت يتلا ليقارعلا فلتخم ىلع فوقولاو اهنيمثت ةيلمع مدقت ىدمو
يف رهسلاو كالمألل ةينوناقلا ةيعضولا ةيوست ةيلمع ةعباتمب ةنجللا هذه موقت امك ،اهتجلاعمب ةليفكلا لولحلا

.تايدلبلا عيمج نآلا دح ىلإ ةنجللا هذه تسم دقو ،اهتريتو

يتلا تايدلبلا سمت يتلاو ةبساحملا سلجم نع ةرداصلا ةركذملا نمض ةجردملا تاراسفتسالل ةبسنلاب امأ
:اهنع تاباجإلا يه مكلتف )ةدع نب يديسو ةبلطلا نيعو رجحوب مامح ةيدلب( ةبقارم لحم تناك

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا درج١.٢ مقر ةرقفلا

ةبلطلا نيع ةيدلبل ةيراقعلا كالمألل لماشلا ءاصحإلا صوصخب •

نيع ةرئاد تايدلب عم42/20/9102 خيراتب هالعأ ةروكذملا ةيئالولا ةنجللا اهتدقع يتلا ةسلجلا لالخ نم
:يلاتلا وحنلا ىلع ةريخألا هذه كالمأ ءاصحإ مت ،ةبلطلا نيع ةيدلب مضت يتلا لحيكلا
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: اهنم931 : ليخادملل ةجتنملا كالمألا ددع

.)بابشلا ليغشت راطإ يف( يفرح لحم501و تاعدوتسم4 ،ةيراجت تالحم7 ،ينكس عباط وذ لحم32 *

.اًراقع84 : ليخادملل ةجتنملا ريغ كالمألا ددع *

.هنييحتو كالمألا تانوكم لجس طبض ةرورضب تايدلبلا لكل تاميلعت هيجوت مت امك

كالمألل ةينوناقلا ةعيبطلا ةفرعم صوصخب •
مظعم ترشاب ،تايدلبلا كالمأ نيمثتب ةقلعتملا01/30/6102 يف ةخرؤملا69 مقر ةيرازولا ةركذملا رودص ذنم

قئاثولا تايدلبلا ةزايح مدع ببسب ارخأت تدهش ةيلمعلا هذه نأ الإ ،اهكالمأل ةينوناقلا ةيوستلا ةيلمع تايدلبلا
.لوهجم مساب وأ صاوخلا وأ ةلودلا مساب ةلجسم تايضرأ ىلع ةديشملا كالمألا ببسب وأ ،ةيكلملا تبثت يتلا

ةيعضو ةيوستب ةليفكلا ةينوناقلا غيصلا داجيإ ىلع رهست هالعأ ةروكذملا ةيئالولا ةنجللا نإف ،ضرغلا اذهلو
.تالاحلا هذه

هذه تنكمت ثيح ،ةيراقعلا رتافدلا نم اًددع ةبقارم لحم تناك يتلا تالثلا ةيالولا تايدلب زوحت ،ةراشإللو
: اًيراقع اًرتفد66 ىلع لوصحلا نم نآلا ةياغ ىلإ تايدلبلا

)ةجتنم ريغ كالمأل2و ةجتنم كالمأل01( اًيراقع اًرتفد21 : رجحوب مامح ةيدلب–

)ةجتنم ريغ كالمأل3و ةجتنم كالمأل53( اًيراقع اًرتفد83 : ةدع نب يديس ةيدلب–

.)ةجتنم ريغ كالمأل11و ةجتنم كالمأل5( اًيراقع اًرتفد61 : ةبلطلا نيع ةيدلب–

ايلاح هجاوت الو يلك هبش لكشب ةحوسمم ةيدلبلا هذه نإف ،رجحوب مامح ةيدلبب حسملا ةيلمعل ةبسنلاب امأ
ةياغ ىلإ يحسم ططخم501 رادصتسا نم تنكمت ثيح اهكالمأل ةيحسملا تاططخملا رادصتسا يف تابوعص يأ
.ةرمتسم تلازام ةيلمعلاو ،9102 يفناج03

راجيإلا دوقع دادعإ مدع .٢.١. مقر ةرقفلا
راجيإلا تاقحتسم ديدست نودو راجيا دقع دادعإ نود فرصتلا تحت ةيفيظو تانكس عضو •

راجيإ دوقع ماربإ ةرورض ىلع ةبقارم لحم تناك يتلا كلت اميس ال تايدلبلا لكل ةمراص تاميلعت هيجوت مت
عباطلا تاذ تامظنملاو تايعمجلا عم اذكو اهنولغشي يتلا ةفيظولا تناك امهم ةيفيظولا تانكسلا يلغاش عم
.اضيأ اهنع ةجتانلا ليخادملا ليصحت ةيلمع ةعباتمو تايدلبلا كالمأ لغشت يتلا ةيمومعلا ةعنملا تاذو يعامتجالا

ةدع نب يديسو رجحوب مامح يتيدلب فرط نم ةيراجتلا تالحملا راجيا نييحـت مدع .٢.٢ ةرقفلا
7102 يتنس لالخ اهكالمأ نيمثت ةداعإ نمضتت ةلوادم دادعإب ةدع نب يديسو رجحوب مامح اتيدلب تماق

: ةيتآلا جئاتنلا ىلإ تلصوت دقو8102و

ةعجارملا دعب يرهشلا راجيإلا غلبمينعملا كلملاتايدلبلا قبطملا يرهشلا راجيإلا غلبم
ةبقارملا ةيلمع ءانثأ

رجحوب مامح

ةدع نب يديس

تانكس

ةيراجت تالحم

ةيراجت تالحم

جد0512و جد6541 نيب ام

: ةاطغملا قوسلاب تاصنملل ةبسنلاب
.جد0035و جد0092 نيب ام
: يدلبلا بعلملاب تالحملل ةبسنلاب
.جد0012و جد0081 نيب ام
: ةيحالفلا ةيرقلاب تالحملل ةبسنلاب
.جد0028و جد8712 نيب ام
: ىرخألا تالحملل ةبسنلاب
.جد00441 و جد0021 نيب ام

جد6336و جد0081 نيب ام

جد9661 و جد003 نيب ام

جد2781 و جد021 نيب ام

جد1091 و جد297 نيبام
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ةيريدم فرط نم ةددحملا راعسألاب ديقتلا ةرورضب تايدلبلا ءاسؤر عيمجل تاميلعت تيدسأ كلذ عمو
تاسسؤم فرط نم ةقبطملا راعسألاو ةيراجتلا تالحملا صخي اميف دازملاب عيبلا ظفاحم وأ ةلودلا كالمأ
قلعت ام اذإ تاونس ةدع لالخ )خلإ ... ،هريوطتو نكسلا نيسحت ةلاكو ،يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويد( راجيإلا
.راعسألا عفر يف جردتلا ةاعارم عم تانكسلاب رمألا

”بابشلا ليغشت” جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملل فيعض لالغتسا .٢.3 ةرقفلا

كلت اميس ال ”بابشلا ليغشت” راطإ يف ةزجنملا تالحملا لالغتسا ةيلمع اهدهشت يتلا تالالتخالل ارظن
تاجرخب تماق ثيح ،تاعاطقلا فلتخم نم ءاضعأ مضت ةيئالو ةنجل ليكشت مت ،ةلغتسملا ريغو ةعزوملا

تارارق ءاغلإ متيل نطابلا نم ةرجؤملا وأ ةلغتسملا ريغو ةعزوملا كلت ءاصحإو تالحملا لك ةنياعمل ةيناديم
.ددج نيديفتسمل اهصيصخت ةداعإو اهب ةصاخلا ةدافتسالا

تاليصحتلا ةعباتمو تاداريإلا ذيفنت .٢.5 ةرقفلا

ةبستكملاو ةتبثملا قوقحلل ةقباطم داريإ تادنسل فرصلاب نيرمآلا دادعإ مدع •

دنع يأ( اقبسم ةتبثملا قوقحلاب ةقلعتملا داريإلا تادنس دادعإب موقت تاونس عضب لبق تايدلبلا لك تناك
ايئاهن ةبستكملاو ةتبثملا قوقحلل يلامجإلا غلبملاب ةمربملا تايقافتالاو دوقعلا ساسأ ىلع )ةيلاملا ةنسلا ةيادب
ءانمأ ضعب فرط نم يفسعتلا ضفرلا لاكشإ تايدلبلا مظعم تهجاو ،ةريخألا تاونسلا يفو هنأ الإ ةيدلبلا ةدئافل
ةلصحملا غلابملل اقفو ليصحت تادنس دادعإل فرصلاب نيرمآلا ماغرإو تادنسلا هذهل تايدلبلا نيب ام نئازخلا

تاداريإلا عيمج رهظي يذلا12 قحلملا ىلع ةريشأتلا ةنيزخلا نيمأ ضفر ةيدلبلا هجاوت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ايلعف
داوملل تاديدحتلا ةقباطمب ةريخألا هذه مقت مل اذإ يرادإلا اهباسحل اهدادعإ دنع ةيدلبلا فرط نم ةزجنملاو ةددحملا
تايدلبلا نيب ام نئازخلا ءانمأ فرط نم ايلعف ةلصحملا تاداريإلا غلابم عم ةبستكملاو ةتبثملا قوقحلاب ةقلعتملا

.ةيدلبلاب قلعتملا22/60/1102 يف خرؤملا01-11 مقر نوناقلا نم402 ةداملا كلذب نيلهاجتم

لالخ نم تايدلبلا نيب ام نئازخلا ءانمأ رظن ةهجو ىلع ديكأتلاب ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا تماق ،ةراشإللو
.8/01/8102 خيراتب4723 مقر اهلاسرإ

ةركذم اهب تءاج يتلا ةماهلا تايصوتلا رابتعالا نيعب ذخألا متيس هنأب مكتدايس ملعأ نأ دوأ ،ريخألا يفو
برقأ يف ةلجسملا صئاقنلا كرادتل اهيف ءاج ام لك ديسجت لجأ نم تايدلبلا ىلع صرحلاو ةبساحملا سلجم
.لاجآلا

ةماعنلا ةيالو يلاو ةباجإ
سلجمل جاردإلا ةركذم يف درو ام نع ةباجإلا رصانعل ريرقتلا اذه رقوملا مكسلجم ىلإ عفرأ نأ ينفرشي

.ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا رييستب قلعتملاو9102 ةنس رياربف7 يف ةخرؤملا16 مقر ةبساحملا

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألل لماش ءاصحإ .١

ربمسيد42 يف ةخرؤملا7052 مقر ةميلعتلاو6102 سرام01 خيراتب69 مقر ةيرازولا ةركذملا ماكحأب المع
13 خيراتب0011 مقر يئالولا رارقلا بجومب ةيلحملا تاعامجلا كالمأ نيمثتل ةيئالو ةنجل ءاشنإ مت8102 ةنس
ةفاك نييحت مت ثيح ةيدلبلا تاكلتمم لجس نييحت ةرورضب ةقلعتملا تاميلعتلا تطعأ ثيح8102 ةنس ربمسيد
 .ةيرشملاو رامع نب نمكم يتيدلب كلذ يف امب ةيالولا تايدلب كالمأ

ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا لالغتسا فورظ .٢

نييحتو الماش ادرج ةيراقعلا كالمألا درجب ةيالولا تايدلب موقت ركذلا ةفلاسلا تاميلعتلا قيبطت راطإ يف
61 مقر نيتلوادم تذختا يتلا ةيرشملا ةيدلبل ةبسنلاب لاحلا وه امك نييحتلا تالوادم بجومب راجإلا دوقع
8102 ةنس رياربف82 خيراتب77 مقر تحت ةرئادلا سيئر فرط نم اهيلع قداصملا81/20/8102 يف ةخرؤملا

.49 مقر تحت8102 ةنس ربمسيد03 خيراتب اهيلع قداصملا42/21/8102 خيراتب27 مقر ةلوادملاو

.لوادت روحم يهف راّمع نب نمكم ةيدلب نع اّمأ
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ةيراجتلا تالحملا راجيإ نييحـت٢.٢

دقو ةيالولاو ةرئادلا حلاصم ىوتسم ىلع ةبقارم عوضوم ةيراجتلا تالحملا راجيإ نييحت ةيلمع ةبقارم نإ
يلاوتلا ىلع امهيلع قداصملا61و27 مقر نيتلوادملا نم ةيرشملا ةيدلب تاكلتمم راجيا دوقع نييحت اهنأشب مت
 .ةيرشملا ةرئاد سيئر فرط نم9102 ةنس رياربف82 و8102 ةنس ربمسيد42 خيراتب

”بابشلا ليغشت” جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملل فيعض لالغتسا .3.٢

تابلط دوجو مدعل عجار افعض لجسي بابشلا ليغشت راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملا لالغتسا نإ
ةرورض صوصخب تاميلعت ءاطعإ ةيالولا حلاصم هنأشب تأترا يذلا رمألا ،بابشلا لبق نم اهب ةصاخلا راجيإلا

ىلع دقعنملا عامتجالا رضحم لالخ ةيمومع تامدخ ءاشنإل ةيمومعلا تاسسؤملاو ةرادإلل ةرغاشلا تالحملا حنم
.7102 ةنس وينوي لّوأ خيراتب ةيالولا رقم ىوتسم

ةيمومعلا كالمألل صاخلا لامعتسالل ةريسملا دعاوقلا مارتحا مدع .٢.٤

ءاطعإ ىلع لمعلاو ةيرود ةفصب كالمألا ةبقارمل دوهجلا فيثكت ةيلحملا تاعامجلا دراوم نيسحت بلطتي
ةيئالولا ةنجللا ءاشنإ ىلإ ىدأ ام اذه ،ةينوناقلا تاميظنتلا راطإ يف اهب ةقلعتملا صئاقنلا جلاعت يتلا تاهيجوتلا
.صئاقنلا كرادتب اهل حمسي امم رارمتسالا ديق اهلاغشأ ىقبت يتلاو ةيلحملا تاعامجلا كالمأ نيمثتب ةفلكملا

صيخرت نود فقوتلا نكامأو رئاظحلا لالغتسا

.ضرغلا اذهل ةريظح ةيأ ءاشنإ ةماعنلا ةيالو ىوتسم ىلع لجست مل

تاليصحتلا ةعباتمو تاداريإلا ذيفنت .5.٢

اهتشقانم تمت ًاظوحلم اًفعض لجست ةيدلبلا ةيمومعلا ةنيزخلا ءانمأ لبق نم ليصحتلا ةيلمع ةبقارم نا
نيمثتب ةفلكملا ةنجللا ءاضعأ عم9102 ةنس رياربف81 خيراتب يلاولا ديسلا هسأرت يذلا عامتجالا رضحم لالخ
،رجأتسملاب صاخلا ةماقإلا ناونع لكشم ةيرشملا ةيدلب ةنيزخ نيمأ حرط اهنأشب يتلاو ةيلحملا تاعامجلا كالمأ
يذلا )يراجتلاو يندملا نوناقلا( ماعلا ميظنتلا نمض اهيلع صوصنملا تاءارجإلا قيبطت هعم بجوتسي يذلا رمألا

.ةلادعلا ىلع هتلاحإ ىلع لمعلا يلاتلابو هل نطوم رخآ يف نيّدلاب فلكملا ةعباتم ىلع لمعلا ةرورض ىلع صني

سابعلب يديس ةيالو يلاو ةباجإ

نم لك فرط نم ةذختملا تاءارجإلا حضوي يذلا يصالختسالا لودجلا نم ةخسنب هيط مكتافاوم ينفرشي
رييستب ةقلعتملا ةركذملا يف ةلجسملا تاظحالملا كرادت لجأ نم اذهو ،ءاملا سأرو راطملو نسحل يديس ةيدلب
.ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا

ال ،اهل ةعباتلا ةيراقعلا كالمألا ةيعضول ريهطت ءارجإ ىلع لمعت تايدلبلا نأ املع مكطيحأ ،نأشلا اذه يفو
هذهل ةينوناقلا ةيعضولا ةيوست اذكو ،تايدلبلا اهزوحت يتلا ليخادملل ةيراقعلا كالمألل لماش درجب مايقلا اميس

ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط ،اهتاداريإ يف ةدايزلا فدهب ةيراقعلا اهكالمأ ةيدودرم نيسحتو نيمثت ىلع لمعلاو ،كالمألا
.اهب لومعملا ةيميظنتلا صوصنلاو
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اميف ةلجسملا صئاقنلا كرادت لجأ نم تايدلبلا فرط نم ةذختملا تاءارجإلا حضوي يصالختسا لودج
سابعلب يديس ةيالول ةعباتلا تايدلبلا يف ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألاب قلعتي

ءاملا سأر ةيدلبنسحل يديس ةيدلبراطمل ةيدلبلالتخالا
ءاصحإ بايغ
كالمألل لماش

ةيدلبلا ةيراقعلا

ليخادملل ةجتنملا كالمألا ءاصحإب راطمل ةيدلب ترشاب
ةيدلبلا حلاصم تأجل اذهل ةازاومو درج رضحم بجومب
لماش ءاصحإ لجأ نم يراقع ينقت بتكم تامدخ ىلإ

ةــيــعضو ةــيوست نــم نــكــمــتــت يكــل ،ةــيراــقـــعـــلا اـــهـــكالـــمأل
يهــف نسحل يدــيس ةــيدــلــب اــمأ ،ةــيــئاــهــن ةــفصب اــهــكالــمأ

ايونس هنييحت متي ةيراقعلا اهكالمأ درج لجس زوحت
ةعيبط لثم ةءولمم ريغ هنم تاناخلا ضعب نأ ريغ
عم قيسنتلاب اهنييحت ىلع لمعت يهو ةيكلملا دنسو
.ةلودلا كالمأ ةيريدم حلاصم

لالغتسا فورظ
ةيراقعلا كالمألا
ةجتنملا ةيدلبلا

ليخادملل

تاـــــــــنـــــــــكسلا نأ نيبــــــــــت دــــــــــق
يف ةدراوـــــــــــــــلا )7( ةـــعــــبسلا

سلـجـم قـيـقدــت تاــيــلــمــع
لزاــــــنــــــتــــــلا مت ةـــــــبساحملا

نم اهتيوست تمتو اهنع
كالـــــــــــمأ حـــــــــــلاصم فرـــــــــــط

نييحت دــنــع كلذــل ،ةـــلودـــلا
ةنسل كالمألا درج لجس
.اهجاردإ متي مل8102

نسحل يدـــيس ةـــيدـــلـــب موـــقـــت
ايرود اـهـتاـكـلـتمم نييـحـتـب
لــيــخادــم رــيــفوـــت لـــجأ نـــم
.ةينازيملا دادعإل ةيفاضإ

ءالــــيــــتسالا مت يتـــــلا تاـــــنـــــكسلا
نيرجأتسملا فرط نم اهيلع
تاــــــقــــــحــــــتسم دــــــيدست نودـــــــب
ىوــكش عــفر مت دــقــف رــيــجأتــلا

.مهدض ةيئاضق

فيعض لالغتسا
تالحملل
ةيراجتلا

راطإ يف ةزجنملا
ليغشت” جمانرب

”بابشلا

راطإ يف ًالحم86 زاجنإ مت
اـــم اذـــه باــــبشلا لــــيــــغشت
ةـــــيـــــفاضإ لـــــيـــــخادـــــم مــــــعد
لــيــجست مت ذإ ،اــهــتدــئاــفـــل

ةـــيراـــجـــتـــلا تالحملا هذــــه
كالــــــــــمأ درــــــــــج لــــــــــجس يف

يدلب رارق بجومب ةيدلبلا
يف خرؤم778000 مــــــقر
8102 ةـــــــــــنس سراـــــــــــم ّلوأ
ىلع ةــــقداصملا نـــــمضتـــــي
كالمألا هذه درج رضحم
.ةيدلبلا

يدـــــيس ةـــــيدـــــلـــــب تداـــــفــــــتسا
يراجت لحم641 نم نسحل
ًالحم86 عــــــــــــيزوـــــــــــــت متو

دوــــقـــــع ءاضمإ متو اـــــًيراجت
متو ،اـــهـــب ةصاخلا راـــجـــيإلا
ًالحم63 لــــيوحت حارــــتـــــقا

رـــــيـــــغ اـــــًيـــــقـــــبـــــتـــــم اـــــًيراجت
عـــقاوـــلا زاــــجــــنإلا يهــــتــــنــــم
ينـطوــلا قــيرــطــلا بناــجــب
امأ بابشلا تيب ىلإ7 مقر
دجاوتملا اًيراجت ًالحم51
نكسم0001 يح بناـــجــــب
حرـتـقا يراـجــيإ يعاــمــتــجا

.ةيرادإ ةقحلم ىلإ اهليوحت

حارتقا ساملا سأر ةيدلب سردت
تاسسؤملا ةدــــئاــــفـــــل رـــــيـــــجأت
تالحملا ضعـــبـــل ةـــيـــموـــمـــعـــلا
لابقإلا متي مل يتلا ةيراجتلا

اــــــهــــــعــــــقوــــــم ببسب اــــــهــــــيــــــلــــــع
.اهتيعضوو

راجيإ نييحت مدع
تالحملا
ةيراجتلا

نسحل يديس ةيدلب لمعت
رــيــجأتــلا دوــقــع دادــعإ ىلع

نم ةيضمم يهو ايونس
اذـهو نــيرــجأتسملا فرــط

نم ةيدلبلا نكمي ءارجإلا
اهتاقحتسم ديدست ةعباتم
اـــهـــلـــيصحتو راـــجـــيإلا نـــم
.ةنيزخلا نيمأ فرط نم

تالحملل نيرجأتسملا فرط نم لجسملا رخأتلا نم مغرلا ىلع
نالمعت امهف ءاملا سأرو راطمل يتيدلبل ةعباتلا ةيراجتلا

سلجملل تالوادم قيرط نع امهتاكلتمم نيمثت ةداعإ ىلع
.يدلبلا
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لالتخالا

ةزجنملا تالحملا ددعةيدلبلامقرلا
مت يتلا تالحملا ددع

اهدرج
مت يتلا تالحملا ددع

اهتيكلم ليوحت

1

2

3

ةحيافلا

ةيوحرلا

ترامخت

34

101

145

34

101

145

34

101

145

ءاملا سأر ةيدلبنسحل يديس ةيدلبراطمل ةيدلب

مارتحا مدع
ةريسملا دعاوقلا

لامعتسالل
كالمألل صاخلا

ةيمومعلا

تاداريإلا ذيفنت
ةعباتمو

تاليصحتلا

غلبم ديدحت ةداعإ ىلع لمعت
ةـيـموــمــعــلا نــكاــمألا لــغش

نـــــــكاـــــــمأو رـــــــئاــــــــظحلاــــــــك(
نـع )ةـيــموــمــعــلا فــقوــتــلا

اــــــــمأ ،ةـــــــــلوادـــــــــم قـــــــــيرـــــــــط
لاـــــمـــــعــــــتسالا صوصخــــــب
تاــــــــــــــنــــــــــــــكسلـــــــــــــــل تقؤملا
يف ةدـجاوـتملا ةــيــفــيــظوــلا
تمت ةـــيوــــبرــــتــــلا سرادملا

ةيـبرـتـلا ةـيرـيدـم ةـلسارـم
ةخسن ىلع لوصحلا دصق
ةــــيــــمسالا ةــــمـــــئاـــــقـــــلا نـــــم
نكسلاب نيينعملا ءاردملل
ىــنستــي ىــتــح يفــيـــظوـــلا
اقبط راجيإلا دوقع رادصإ
اــهــب لوــمــعملا صوصنـــلـــل

تاــــــــنـــــــــكسلا لالـــــــــغـــــــــتسال
.ةيفيظولا

نسحل يدـــيس ةـــيدـــلـــب موـــقـــت
دازملا قيرط نع ريجأتلاب
ةيعوبسألا قوسلل ينلعلا
قوـــــقـــــح اذـــــكو يشاوـــــمـــــلــــــل
مــتــيو فـــقوـــتـــلاو نـــكاـــمألا

ريجأتلا تاقحتسم ديدست
.ايونس

يدلبلا يبعشلا سلجملا ماق
3 ةسلجل ةـــــــلوادـــــــم دادــــــــعإب

99 يحل9102 سرام ةنس
ةقداصملا لجأ نم ًانكسم
صاخلا طورشلا رتفد ىلع
رئاظـح رـيـيستو مـيـظـنـتـب
.اهلالغتساو تارايسلا نكر

ةقباطم تاداريإلا تادنس دادعإب موقت فرصلاب رمآلا ىلع ءانب ةينعملا تايدلبلا نم لكف
اهيف امب ةنيزخلا نيمأ ىدل عدوتو ةيلاملا ةنسلا ةيادب يف ةبستكملاو ةتبثملا قوقحلل
.ليخادملل ةجتنملا كالمألل نيرجأتسملل ةيمسالا ةمئاقلا

ترايت ةيالو يلاو ةباجإ
اهتعباتم تاءارجإو ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١

ترامختو ةيوحرلاو ةجيافلا تايدلب نم لكل ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١.١

تايدلبلل ةيراقعلا كالمألا ءارثإ يف ريبك لكشب تمهاس ةيالولا تايدلب ربع ةزجنملا ةينهملا تالحملا نإ
.تايدلبلا ةدئافل اهتيكلم ليوحتو اهدرج8102 ةنس لالخ مت ثيح ،هاندأ ةروكذملا

غلبم ناك امدعب ،ءاركلا غلابم نييحت ىلإ تايدلبلا ترداب تايدلبلا ىلإ ةينهملا تالحملا ةيكلم ليوحت دعبو
،جد00,000.3 ىلإ ءاركلا ةميق تعفر ةيوحرلا ةيدلب نأ ثيح جد08,966.1 ىلإ جد02,822 نيب ام حوارتي ءاركلا

.ةيراجتلا ةكرحلا ىلإ تايدلبلا نيب ام ءاركلا رعس يف نيابتلا نمكيو ،جد00,000.1 ىلإ هتعفر ةجيافلا ةيدلبو
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ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا درج .١.٢

اهكالمأ درج لجأ نم ةبسانملا تاءارجإلا تذختا ،ترامختو ةيوحرلاو ةجيافلا ثالثلا تايدلبلا نم الك نإ
: يتآلاك تاءارجإلا تناك ثيح ،ليخادملل ةجتنملا ريغو ليخادملل ةجتنملا

ةيدلبلا تانوكم لجسب ليخادملل ةجتنملا ريغو ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا ليجستو درج مت: ةجيافلا ةيدلب
ةددعتملا ةعاقلاو يدلبلا بعلملاو ةيدلبلا ةبتكم ليجست تاداهش دادعإ مت امك ،20/20/6102 خيراتب حوتفملا
.كالمألا ةيقب صوصخب ةيراج ةيلمعلاو ،80/10/9102 خيراتب تاطاشنلا

نع ثحبلاو كالمألا درج لجأ نم02/30/8102 يف خرؤملا2 مقر ررقمب ةيدلب ةنجل ليكشت مت: ةيوحرلا ةيدلب
.ليجستلا لجأل اهب ةصاخلا قئاثولاو دوقعلا

دصق ،يفارغوبطلا حسملا اذكو كالمألا ءاصحإل ةيدلبلا فرط نم ةينقت ةنجل فيلكت مت: ترامخت ةيدلب
نييحت رابتعالا نيعب ذخألاو ةيدلبلا تانوكم لجسب اهليجستو اهدرج مت دقو ينبم راقع لكل ينقت فلم دادعإ
: نآلا دحل ةلودلا كالمأ ةيريدم ىوتسم ىلع عاديإ مت امك ،ةيلاحلا ةيراجيإلا ةميقلا

،ليجست ةداهش42 جارختسا متو ةيئادتبالا سرادملاب اصاخ افلم52–

،لافطألا ةضورو ةيعوبسألا قوسلا يدلبلا حبذملاو يدلبلا بعلملا : صخت تافلم5–

ةيندملا ةلاحلا رقمو2و1 ةيدلبلا ةريظحو يفاقثلا زكرملاو ةيدلبلا ةبتكمو ةيدلبلا رقم : صخت تافلم01–
.ةيرادإ تاقحلم4و

نييعتو ةعيبطب ةقلعتم ةلمتكم ريغ تاناخ هيف ةروكذملا تايدلبلا نم لك تانوكم لجس نأ ركذلاب ردجيو
لماك درجب ةصاخلا تاءارجإلا نم ءاهتنالا درجمبو ،ةيبساحملا عجارملاو ةيكلملا تادنسو ءانبلا خيراتو تاراقعلا
ءانمأ ىدل هنم ةخسن عاديإ متيس هنإف ،تاكلتمملا لجس نييحتو ةميدقلا ينابملا تافلم لامكتساو تاكلتمملل
.تايدلبلل نئازخلا

ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا لالغتسا فورظ .٢

راجيإلا دوقع دادعإ مدع .٢.١

راجيإ دوقع دادعإب ترامختو ةيوحرلاو ةجيافلا تايدلب نم لك هيف امب ةيالولا تايدلب تماق8102 ةنس لالخ
نـيرـجأتسملا دوـقـع خسف مت اـمـك ،دـيدجلا رـعسلاـبو اـهـتاـكـلـتمم نيمـثـت ةـيــلــمــعــل اــقــفو لــيــخادــمــلــل ةــجــتــنملا كالــمألا
.ءاركلا تاقحتسم ديدست نع نيفلختملا

ةيراجتلا تالحملا راجيإ نييحت مدع .٢.٢

.ةيراجتلا تالحملا راجيإ نييحت مت ةلودلا كالمأ ةيريدمل يرادإلا مييقتلا ىلع ءانب

”بابشلا ليغشت” جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملل فيعض لالغتسا .3.٢

.ايلاح ةلغتسم ثالثلا تايدلبلا نم لكل ةينهملا تالحملا

ةيمومعلا كالمألل صاخلا لامعتسالل ةريسملا دعاوقلا مارتحا مدع .٢.٤

ةعيبطلاب اساسأ ةصاخلا قئاثولا عمج يف تابوعصلاو لاجملا اذه يف نيفظوملا نيوكت صقن نم مغرلاب
ىلع تارادإلا فلتخم عم قيسنتلاب اهكالمأ ليجستو درج لجأ نم ةدهاج ىعست تايدلبلا نإف ،تاراقعلل ةينوناقلا

ةيعاطق عيراشم تزجنأ يتلا تايريدملاو ةيراقعلا تالاكولاو يضارألا حسم ةيريدمو ةلودلا كالمأ ةيريدم رارغ
.ةيدلبلا ميلقإب
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يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ناسملت ةـــــيالو( نسارمغي راد ةيدلبل

 : ةيتآلا تاباجإلاب مكيفاوأ نأ ينفرشي

اهعباتم تاءارجإو ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم.١

اهتبقارم تمت يتلا تايدلبلا يف ةيراقعلا كالمألا تانوكم.١.١

كالمألا صقن ىلإ عجار رييستلا مسقل ةيلكلا تاداريإلل ةبسنلاب ليخادملل ةجتنملا كالمألا تاداريا فعض
.8102 ةنس راعسألا نييحت مغر ليخادملل ةجتنملا

لزانتلا متي مل )ASV(ةيكارتشالا ةيحالفلا ىرقلا راطإ يف ةأشنم تانكس نع ةرابع يه ًانكسم15 ـل ةبسنلاب
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول هلاسرإل فلم ريضحتب ايلاح ةيدلبلا موقتو10/18 نوناقلا راطإ يف نيديفتسملل
.لزانتلاب يأرلا ءادبإ لجأ نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا درج .١.٢

بقارملا عم حورطم لاكشإ كانه سيلو كالمألا لجس يف ليخادملل ةجتنملا ريغ كالمألا عيمج ليجست مت
.يلاملا

: يتأي امب ةيدلبلا تماق ةيدلبلا كالمأ نيمثتب ةقلعتملا6102 ةنس سرام01 يف ةخرؤملا69 مقر ةميلعتلل اذيفنتو

ليجست لجأ نم ةلودلا كالمأ ةيريدم حلاصمب لاصتالاب ةيدلبلا تماق ليخادملل ةجتنملا كالمألل ةبسنلاب
.ةلصاوتم ةيلمعلاو يضارألا حسم ةيلمع مامتإ دعب الإ اهليجست نكمي ال هنأ ةريخألا هذه نم درلا ناكو كالمألا هذه

ةيدلبلا كالمألا تانوكم تالجس يف ةنودملا تامولعملا يف صقن–

يتلا ةميدقلا كالمألا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ليخادملل ةجتنملا كالمألاب صاخلا كالمألا لجس تاناخل ةبسنلاب
صوصخب امأ .4891 ةنسل يرادإلا ميسقتلا ىلإ دوعت ةيدلبلا ةأشن نأ ثيح فيشرأ ىلع رفوتت ال ةيدلبلا اهزوحت

 .تاناخلا عيمج ألم متف ليخادملل ةجتنملا ريغ كالمألا

.كالمألا هذه ليجست ةيدلبلا حلاصم ترشاب زاجنالا روط يف كالمألل ةبسنلابو

كالمألا تالجس نم ةخسن ىلع نورفوتي ال تايدلبلا نئازخ ءانمأ–

.هنييحت نم ءاهتنالا روف تايدلبلا نيب ام ةنيزخ نيمأ ىلإ كالمألا درج لجس نم ةخسن ملستس

كالمألل ةينوناقلا ةعيبطلا ةفرعم–

حسم ةيلمع نم ءاهتنالا روف ةيكلملا تادنس ىلع لوصحلا ،ةيضرأ ةعطق81و اًيحايس ًانكسم42 ـل ةبسنلاب
 .يضارألا

ليجست لجأ نم ةلودلا كالمأ ةيريدم حلاصمب لاصتالاب ةيدلبلا تماق ليخادملل ةجتنملا كالمألل ةبسنلاب
 .ةلصاوتم ةيلمعلاو يضارألا حسم ةيلمع مامتإ دعب الإ اهليجست نكمي ال هنأ ةريخألا هذه نم درلا ناكو كالمألا هذه

ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا لالغتسا فورظ .٢

خيراتب22/8102 مقر ةلوادملا بجومب عشوي انديسب اًيحايس ًانكسم42 راجيا نييحت ةيلمعب ةيدلبلا تماق
62/40/8102.

: ـل ةبسنلاب راجيإلا دوقع دادعإ مدع .٢.١

.راجيإ دوقع دجوت :بابشلا ليغشت راطإ يف ةيراجتلا تالحملا
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.راجيإ دوقع دجوت : عشوي انديسب ةيضرألا عطقلا

.راجيإ دوقع دجوت : ةيحايسلا تانكسلا

.راجيإ دوقع دجوت :ةيحالفلا ةيكارتشالاةيرقلاب تالحملا

ديدجلا يرادإلا ميسقتلا لبق )تاوزغلا( مألا ةيدلبلا فرط نم تملس : ةيحالفلا  ةيكارتشالا ةيرقلاب تانكسلا
)4891(.

ةيهتنملا دوقعلا ديدجت مدع–

ةيراجتلا تالحملا صوصخب ماظتناب ءاركلا تاقحتسم نوعفدي نيذلا نيديفتسملا راجيإ دوقع ديدجت متي
.ةيحايسلا تانكسلاو

تاقحتسم ديدست نودو ينوناق دنس نود تايعمجلا فرط نم ةيدلبلل ةيراقعلا كالمألا لغش–
تاقحتسم ديدست نود ةيراقع كالمأ نم تدافتسا ةطشان تايعمج ةيدلبلا ىوتسم ىلع دجوت ال: راجيإلا
.راجيإلا

 ةيراجتلا تالحملا راجيا نييحـت مدع .٢.٢

ىلإ ةليئض نيب ام لخدلا ةبسن ةيئان ىرقب تالحملا هذه دوجو ىلإ دوعي تالحملا راجيإ نمث نييحت مدع
.ةمدعنم

مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا راجيإلا دقع جذومنل اقفو20/40/7102 خيراتب راجيالا دوقع ماربإ مت–
ليغشت ”جمانرب راطإ يف ةزجنملا تالحملا عضو تايفيكو طورش ددحي يذلا02/30/1102يف خرؤملا11/911
.عيراشملا يوذ نيلاطبلا ةدئافل فرصتلا تحت ”بابشلا

”بابشلا ليغشت” جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملل فيعض لالغتسا .3.٢
نسارمغي راد ةيدلبل ةصاخلا كالمألا ىلإ )ًالحم02( بابشلا ليغشت راطإ يف ةزجنملا تالحملا ةيكلم لقن مت–

.”ةيدلبلا كالمأ ىلإ ةصاخلا ةلودلا كالمأ نم تالحم ةيكلم ليوحت ةنمضتملا073/7102 مقر ةيقافتالا” بجومب

نيمأل اهغيلبتو20/40/7102 يف بابشلا ليغشت راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملا راجيإ دوقع ماربإ مت–
.تايدلبلا نيب ام ةنيزخ

ةيمومعلا كالمألل صاخلا لامعتسالل ةيراجتلا ةريسملا دعاوقلا مارتحا مدع .٢.٤

عباطب زيمتت نسارمغي راد ةيدلب نإ :نييرابتعاو نييعيبط صاخشأ فرط نم ةيمومعلا نكامألا لغش–
نكامألا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .اهلغش نكمي تاحاسمو نكامأ وأ لالغتسالل ةفصرأ ىلع رفوتت نكت ملو يفير
.عشوي انديس ئطاشب ايمسوم مدختست ةدوجوملا

تارايسلا رئاظحل ةصصخم تاحاسم دجوت ال :يرادإ صيخرت نود فقوتلا نكامأو رئاظحلا لالغتسا–
ةديازملا قيرط نع اهؤارك متي يتلا عشوي انديس ئطاشب ايمسوم ةلغتسملا رئاظحلا ادع ام فقوتلا نكامأو
.ةلودلا كالمأ ةيريدم فرط نم مييقتلا دعب يرادإ صيخرتبو

تاليصحتلا ةعباتمو تاداريإلا ذيفنت .5.٢

ةبستكملاو ةتبثملا قوقحلل ةقباطم داريإ تادنسل فرصلاب نيرمآلا دادعإ مدع–

.تايقافتالاو دوقعلا ساسأ ىلع ةنسب ةصاخلا داريالا تادنس دادعإب ةيدلبلا موقت

ةيدلبلا نوناق نم602 ةداملل اقبط ليصحتلاب فلكملا وه ةنيزخلا نيمأ نإف ةددسملا ريغ غلابملل ةبسنلاب
:22/6/1102 يف خرؤملا01/11

ةعباتمب هتيلوؤسم تحتو هدحو فلكم وهو ،ةيدلبلا تاقفن ةيفصتو تاداريالا ليصحت ةنيزخلا نيمأ ىلوتي”
.”اهعفدب رومأملا تاقفنلا فرصو اهل ةدئاعلا غلابملا لكو ةيدلبلا ليخادم ليصخت
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يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ناسملت ةـــــيالو( ناوتش ةيدلبل

يتلاو ةبقارملا لالخ مكحلاصم فرط نم اهليجست مت يتلا تاظحالملل اقفو تاباجإلاب مكيفاون نأ انفرشي
: انتيدلب صخت

اهتعباتم تاءارجإو ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا درج .أ

ةيدلبلا كالمألا تانوكم تالجس يف ةنودملا تامولعملا يف صقن–

ىلع لمعنس اننإف انتيدلبل كالمألا تانوكم لجس كسم صخي اميف اهليجست مت يتلا تاظحالملا ءوض ىلع
قلعتي اميف ةصاخو لجسلا اذهب ةدراولا تاناخلا لك ءلمو ةيراقعلا كالمألاب ةصاخلا تامولعملا عيمج نييحت

يف زاجنإلا روط يف كالمألاب ةقلعتملا تاناخلا ءلم ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه راجيإلا دوقع لاجآو خيراتب
.ايدلب اكلم لجسلاب ةيئاهن ةفصب هليجست متيل همالتساو زاجنإلا ةيلمع ءاهتنا راظتنا

ةصاخلا تامولعملا عمج يف تابوعص تدجو انحلاصم نإف ةءولمملا ريغ درجلا لجس تاناخ صخي اميف امأ
.4891 ةنسل يرادإلا ميسقتلا دعب ناسملت ةيدلب نع اهتثرو يتلا ةميدقلا كالمألاب

كالمألا لجس نم خسن ىلع نورفوتي ال تايدلبلا نئازخ ءانمأ–

ةنيزخلا نيمأ نيكمت ىلع لمعنس مكتركذمب اهركذ مت يتلاو عوضوملا ذهب ةدراولا ةيميظنتلا صوصنلاب المع
.ةيدلبلا كالمألا لجس نم ةخسن نم البقتسم

كالمألل ةينوناقلا ةعيبطلا ةفرعم مدع –

ناسملت مألا ةيدلبلا نع ةيلمعلا هذه لالخ تثرو4891 ةنسل يرادإلا ميسقتلا نع تقثبنا انتيدلب نأل ارظن
كالمأ ةيريدم نم انحلاصم تبرقت ةيعضولا هذه ةيوستل انم ايعسو ةيكلملا تادنسل دقتفت ةيراقع تاكلتمم

ةيراجلا يضارألا حسم ةيلمع ءاهنإب نوهرم كالمأ نم ىقبتي امو ليوحتلا تاءارجإب مايقلا ددصب نحنو ةلودلا
تامولعملا تاقاطب لاسرإ مت01/30/6102 يفةخرؤملا69/61 مقر ةيرازولا ةركذملا صنل اذيفنتو ةيدلبلا ميلقإ ربع
 .ليجستلا لجأ نم ةلودلا كالمأ ةيريدم ىلإ كالمألاب ةصاخلا

ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا لالغتسا فورظ .٢

راجيإلا راعسأ ةعجارمب موقت انحلاصم نإف ةيدودرم رثكأ اهكالمأ لعجو ةيدلبلا ليخادم نم عفرلا راطإ يف
يف ةخرؤملا64 مقر  يدلبلا يبعشلا سلجملا ةلوادم قيرط نع كلذ ناكو ةيرود ةفصب ةيراقعلا اهكالمأب ةصاخلا

.مهتدعاسمل )نيقوعم( تاهاعلا يوذل اهراجيإ مت كالمألا ضعب نأ ملعلا عم ،10/80/6102

راجيإلا دوقع دادعإ مدع .٢.١

ةيدلبلا كالمأب ةصاخلا راجيإلا دوقع دادعإب ةقلعتملا ةيميظنتلا طورشلا قيبطت ىلع ةدهاج انحلاصم لمعت
ىوتسم ىلع ليجست متي مل ةراشإلا ردجتو اهناوأ يف لالغتسالا نع ةجتانلا راجيإلا تاقحتسم ليصحت دصق
.هيلإ ةراشإلا تمت املثم هديدجت نود تاونس01 نم رثكأل راجيإ دقع ءاهتنا ةلاح يأ ةيدلبلا

ةيهتنملا دوقعلا ديدجت مدع–

متي راجيإلا قوقح اهباحصأ ديدست مدع ةجيتن اهديدجت متي مل يتلاو ةيهتنملا راجيإلا دوقع صوصخب
 .تافلم6 اهددع غلب يتلاو رجأتسملا ىلع ةيئاضق ىوعد عفر دصق تاعزانملا ةحلصمل تافلملا ليوحت
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راجيإلا تاقحتسم ديدست نودو راجيإ دقع دادعإ نود فرصتلا تحت ةيفيظو تانكس عضو–

تارارق قيرط نع ةلغتسم يهف ةيبرتلا عاطق يمدختسمل ةصصخملا ةيفيظولا تانكسلا صخي اميف
اهيلغاشل راجيإ دقع دادعإ نود انحلاصم نع ةرداص صيصخت تارارق ىلإ ةفاضإلاب ةيبرتلا ةيريدم نع ةرداص
يتلا بصانملاو فئاظولا ةمئاقل ددحملا9891 ةنس ويام71 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلل اقيبطت اذهو
.نكاسملا هذه حنم ةيلباق طورش و ةمدخلا حلاصل وأ ةحلملا ةمدخلا ةرورض مكحب نكاسملا يف زايتمالا قح لوخت

ثيح ةينيدلا نوؤشلا ةيريدمل ةعبات كالمأ يهف دجاسملا ةمئأب ةصاخلا ةيفيظولا تانكسلا صخي اميف امأ
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةيريدم ىلإ اهليوحت مت ةيدلبلا ميلقإ ربع ةدجاوتملا دجاسملا عومجم نأ

تاقحتسم ديدست نودو ينوناق دنس نود تايعمجلا فرط نم تايدلبلل ةيراقعلا كالمألا لغش–
راجيإلا

ةــــفاشكــــلا( يعاــــمــــتــــجالا عــــباــــطــــلا تاذ تاــــمــــظــــنملاو تاــــيــــعــــمجلا ضعــــبـــــل تارـــــقـــــم حـــــنمب قـــــلـــــعـــــتـــــي اـــــمـــــيـــــف
حنمل تايقافتا دادعإب انحلاصم موقتس ةيمومعلا ةعفنملا دصق )يسايسلا عباطلا تاذ تايعمجلاو،ةيمالسإلا
.ةيدلبلا كالمأل ةعبات اهرابتعاب ةيعامتجالا تامظنملا هذه فرط نم اهلالغتساب زايتمإلا

ةيراجتلا تالحملا راجيإ نييحت مدع .٢.٢

نيمثت ىلع انحلاصم لمعت ةيدلبلا ةيراجتلا تالحملا ريجأت نع ةجتانلا ةيلحملا ليخادملا نم عفرلا راطإ يف
ىلإ رظنلاب انايحأ نيرجأتسملا مظعم اهيلع قفاوي ال يتلا راجيإلا تافيرعتل يبسنلا عفرلاب كلذو تاكلتمملا هذه
64 مقر يدلبلا يبعشلا سلجملا ةلوادم عوضوم تناك يتلاو اهالغتسا نع جتانلا عيرلاو تالحملا هذه دجاوت عقاوم
.10/80/6102 يف ةخرؤملا

يرهشلا نمثلاب ةقلعتملا ةيونسلا ةعجارملا ةبسن صخي راجيإلا دقعب يدقاعت دنب جاردإ صخي اميف امأ
.دقع لك ديدجت دنع هجاردإ متيسف راجيإلل

بابشلا ليغشت جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملل فيعض لالغتسا .3.٢

ءاهتنا مدعل ارظن انتيدلب ىوتسم ىلع بابشلا ليغشت جمانرب راطإ يف ةزجنملا تالحملا عيزوت متي مل
.زيهجتلا و نكسلا ةيريدم فرط نم زاجنإلا ةيلمع

ةيمومعلا كالمألل صاخلا لامعتسالل ةريسملا دعاوقلا مارتحا مدع .٢.٤

.نييرابتعا و نييعيبط صاخشأ فرط نم ةيمومعلا نكامألا لغش–

ةلوادم قيرط نع كلذ و ةيمومعلا نكامألا لالغتساب ةصاخلا تاءارجالا ذيفنتلا زيح انحلاصم تعضو دقل
راجتلا فرط نم ةفصرألا لالغتسا ةفيرعت ددحت61/20/7102 يف ةخرؤملا41 مقر يدلبلا يبعشلا سلجملل
89 مقر ةلوادمب باعلأو ةيداصتقإو ةيفاقث تارهاظت ميظنتل ةيمومعلا نكامألا صخت ىرخأ تافيرعتو يهاقملاو
.10/80/8102 يف ةخرؤملا08 مقر ةلوادمب ةراقلا ريغ  ةراجتلا ةسراممب ةصاخ موسرو40/21/8102 يف ةخرؤملا

.يرادإ صيخرت نود فقوتلا نكامأو رئاظحلا لالغتسا–

02 يف خرؤملا2312 مقر يرازولا روشنملل اقفو انتيدلب ميلقإ ربع فقوتلا نكامأو رئاظحلا لالغتسا متي
.ةيدلبلا ةينازيمل ةديدج دراوم قلخل انم ايعس2102 ةنس ربمفون

تاليصحتلا ةعباتمو تاداريإلا ذيفنت .5.٢

راجيإب ةقلعتملا ليصحتلا ةيلمعب لفكتلل اهرقم ىوتسم ىلع ابتكم انتيدلب حلاصم تصصخ راطإلا اذه يف
.موسرلا نم اهريغو تاحاسملا لالغتساو ةيدلبلا كالمأ

.ةبستكملاو ةثبثملا قوقحلل ةقباطم تاداريإ تادنسل فرصلاب نيرمألا دادعإ مدع–
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اقبسم ةتبثملا قوقحلاب ةقلعتملا تاداريإلا ساسأ ىلع اهدادعإ متي انتيدلبل ليصحتلا تادنس صخي اميف
اقفو اهليصحتب هدحو فلكملا ةنيزخلا نيمأ ىلإ اهميلست متيو تايقافتالاو دوقعلل ةيلامجإلا ةدملاب ةصاخلاو
.ةيدلبلا نوناق نم602 مقر ةداملل

.تايدلبلا نئازخ ءانمأ فرط نم كالمألا تاداريإ ليصحـت فعض–

ةيدلبلا ةنيزخ فرصت تحت انحلاصم تعضو انتيدلب تاداريإ ليصحت نم ةريبك ةبسن غولبل انم ايعس
ةمئالملا فورظلا ريفوت يلاتلابو ليصحتلا ةيلمع يف ةيلعفلا ةمهاسملا لجأ نم لقن لئاسوو نيلهؤم نيفظوم
.ةيلمعلا هذهب مايقلل

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ناسملت ةـــــيالو( ةروصنملا ةيدلبل

اهتعباتم تاءارجإو ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١

اهتبقارم تمت يتلا ةيدلبلا يف ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١.١

تانكسلل ةبسنلاب •

يأر ءادبإ مت راجيإلا راطإ يف ديحو نكس يقبو اهيديفتسمل اهنع لزانتلا مت ينكسلا لامعتسالا تاذ كالمألا
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ىلإ فلملا هجوو يدلبلا يبعشلا سلجملا فرط نم ةيئدبملا ةقفاوملا

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا درج .١.٢

ةيلمع يف تابوعص ةيدلبلا تهجاو كالمألا درجلا لجسب ةلجسملا ريغ ةيراقعلا كالمألا ةيوست راطإ يف–
نيمثت )69/6102( ةميلعتلل اذيفنت دوقعلا دادعإ اهضفرب كلذو ةلودلا كالمأ ةيريدم عم اهكالمأب ةصاخلا دوقعلا دادعإ
ةيلحملا تاعامجلا كالمأ

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألل لماش ءاصحإ بايغ–

ةيالول يضارألا حسم ةيريدم ةلسارمب90/21/8102 خيراتب ةيدلبلا تماق ةيدلبلا كالمألا لكل ءاصحإل ةبسنلاب
حسملا ةــفوــفصمب ةــيدــلــبــلا ةاــفاوــم تمت اــهرــثإ ىلعو ةــيراــقــعــلا كالــمألا عــيــمــج حسم اــهــلالــخ نـــم بلـــطـــن ناسمـــلـــت
ةخرؤملا383 مقرو50/11/8102 يف ةخرؤم1244 مقر نيتقفرم نيتلسارم بجومب يضارألا حسم ططخم جرختسمو

ةلودلا كالمأ ةيريدمل ةينطولا كالمألا لجس يف ليجستلا بلطب ةقفرملا قئاثولا هذه هيجوت متو40/20/9102 يف
.ناسملت ةيالول

 ةيدلبلا كالمأ تانوكم لجس يف ةنودملا تامولعملا يف صقن–

ةيلاحلا ةيبيرقتلا ةميقلا ةبساحملا عجارملا ،صوصخلا هجو ىلع ةيدلبلل كالمألا لجس تاناخل ةبسنلاب–
.ةيونسلا تاداريإلاو عفدلا لاجآ

تاـيـنـيـناــمــثــلاو تاــيــنــيــعــبسلاو تاــنــيــتسلا تاوــنسل دوــعــت يتــلا ةــلــجسملا ةــيراــقــعــلا كالــمألل ةــبسنــلاــب–
.اهنيح يف اهب ةقلعتملا ةصاخلا تاناخلا لك ألم متي مل ،تاينيعستلاو

.اهب ةقلعتملا تاناخلاب تامولعملا لامكتساب انحلاصم موقت اثيدح ةلجسملا ةيراقعلا كالمألل ةبسنلاب اّمأ–

ةيالول ةلودلا كالمأ ةيريدم لبق نم اهليجست راظتنا يف ةيدلبلا ّنإف ةلجسملا ريغ كالمألا ةبسنلاب امأ–
.اهتاناخ عيمجل ةيدلبلا كالمأ تانوكم لجس نمض اهليجست اهل ىنستيل ناسملت

نم اهنم نيديفتسملا رييغتو اهديدجت متي راجيإلا دوقع ّنإف ،اهب ةقلعتملا ةناخلاو راجيإلا دوقعل ةبسنلاب–
.ىرخأ ىلإ ةنس
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كالمألا لجس نم ةخسن ىلع نورفوتي ال تايدلبلا نئازخ ءانمأ–

.ةروصنملا ةيدلبل كالمألا عيمج طبض روف ةخسنب ةنيزخلا نيمأ ديوزت متي فوس–

كالمألل ةينوناقلا ةعيبطلا ةفرعم مدعل ةبسنلاب–

ةيريدم عم قيسنتلابو ةيكلملا تادنس ةيوستل يضارألا حسم ةيريدم حلاصم عم ةمدقتم ةلحرم يف ةيدلبلا–
.ناسملت ةيالول ةلودلا كالمأ

ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا لالغتسا فورظ .٢

راجيإلا دوقع دادعإ مدع .٢.١

 .قبسملا يونسلا راجيإلا ىلإ يرهشلا راجيإلا نم عفدلا ةقيرطب صاخلا دنبلا ليدعتو راجيإلا راعسأ نييحت–

ةيهتنملا دوقعلا ديدجت مدع–

.ةمظتنم ةروصنملا ةيدلبل راجيإلا دوقع–

راجيالا تاقحتسم ديدست نودو راجيا دقع دادعإ نود فرصتلا تحـت ةيفيظو تانكس عضو–

.راجيإلا تاقحتسم ددست مل وأ اهل راجيإلا دقع دادعإ متي مل ةيفيظو تانكس دجوت ال–

راجيالا تاقحتسم ديدست نودو ينوناق دنس نود تايعمجلا فرط نم ةيراقعلا كالمألا لغش–

اهنم ةديفتسملا )4( تالحملا صوصخب تايعمجلا فرصت تحت ةعوضوم ةيدلبلل ةيراقع كالمأ دجوي ال
دادعإ راظتنا يف اننوكل راجيإ دوقع دادعإ اننكمي ال )...،نيدهاجملا ةظفاحم ،ةيمالسإ ةفاشك ،ةيضاير تايعمج(
.ةلودلا كالمأ فرط نم دوقع

ةيراجتلا تالحملا راجيا نييحـت مدع .٢.٢

31 مقر ةلوادمو01/21/5102 خيراتب ةيلاملا ةنجل ةلوادم بجومب هنييحت مت ةيراجتلا تالحملل ةبسنلاب
.82/20/7102يف ةخرؤملا

”بابشلا ليغشت ” جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملل فيعض لالغتسا .3.٢

.62/10/2102 يف ةخرؤم )84( ةيقافتا بجومب ةيدلبلا ةدئافل اًيراجت ًالحم )28( ةيكلم ليوحت مت–

راظتنا يف ةرئادلا ىوتسم ىلع تافلملا ،ةيدلبلا بابش ليغشت ةدئافل تالحم عيزوت مدعل ةبسنلاب امأ–
.ديفتسم لك عم دوقع ماربإ اهل ىنستيل ةيئالولا ةنجللا ررقم

ةيمومعلا كالمألل صاخلا لامعتسالل ةريسملا دعاوقلا مارتحا مدع .٢.٤

نييرابتعالاو نييعيبطلا صاخشألا فرط نم ةيمومعلا نكامألا لغش–

تاءارـجإلا عـيـمـجـب تماـق ةـيدـلـبـلا ،نوــيــنــعــم وأ نييــعــيــبــط صاــخشأ فرــط نــم ةــيــموــمــعــلا نــكاــمألا لــغش–
.انوناق اهيلع صوصنملا

يرادإ صيخرت نود فقوتلا نكامأو رئاظحلا لالغتسا–

.2002 ةنس ربمفون02 يف خرؤملا2312 يرازولا روشنملا قيبطتب ةروصنملا ةيدلب تماق

 تاليصحتلا ةعباتمو تاداريإلا ذيفنت .5.٢

نيب ام ةنيزخ نيمأ فرط نم اهليصحت لجأ نم داريإلا تادنس دادعإب )فرصلاب رمآلا( ةيدلبلا موقت–
.)ناوتش( تايدلبلا
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ةبستكملاو ةتبثملا قوقحلل ةقباطم داريإ تادنسل فرصلاب نيرمآلا دادعإ مدع–

وهو ةيقافتالا صن يف ءاج امك ايونس متي ليصحتلاو )جد03,5208734 غلبمب( تاونس ثالث ةدمل داريإلا دنس
.جد03,167.099.1 ـب ردقملاو )ددسملا غلبملا( ةناخ يف روكذملا غلبملا

ةيدلبلا نئازخ ءانمأ فرط نم كالمألا تاداريإ ليصحـت فعض–

نأب1102 ةنس وينوي6 يف خرؤملا01-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم602 ةداملا ىلإ ددعلا اذه يف ةراشإلا ردجت
ةعباتمب ةيلوؤسم تحتو هدحو فلكم وهو ةيدلبلا تاقفن ةيفصتو تاداريإلا ليصحت ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ ىلوتي

.اهعفدب رومأملا تاقفنلا فرصو ةدئاعلا غلابملا لكو ةيدلبلا ليخادم ليصحت

تايدلب )7( عبس ليصحتب فلكم ناوتش تايدلب نيب ام ةنيزخ نيمأ نأ ليصحتلا فعض بابسأ نيب نم–
.ةنيزخلا نيمأ رقمو ةروصنملا ةيدلب نيب ام ةفاسملا دعب نع كيهان

ةيدلبليدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)سابعلب يديس ةيالو( نسحل يديس

يونسلا ريرقتلا يف اهجاردإ دصق ةيرورض اهانيأر يتلا ةباجإلا ةرقوملا مكتدايس ىلإ ليحأ نأ ينفرشي
: يتآلاك يهو ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألاب ةقلعتملاو9102

 اهتعباتم تاءارجإو ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١

وأ ةعباتلا ميقلاو كالمألا تانوكم لجس يف ةنودملاو ةيدلبلل ةعباتلا ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا
نإ فسأللو اهتينازيم دادعإل اهيلع دمتعت يتلا ةيدلبلل ةيساسألا ليخادملا رداصم نم يه ةيدلبلل اهنع لزانتملا

أجلت ةيدلبلا نإف ةيعضولا هذه مامأو ةينازيملاب ةجمربملا غلابملاب ةنراقم ًاليئض ىقبي ليخادملا هذه ليصحت
ديدستب ةصاخ فيراصم ةيدلبلا فلكي ءارجإلا اذه نأ ريغ ،اهتاقحتسم ليصحت لجأ نم ةيئاضق تاوعد عفرل
ةيريدمل نيعباتلا تاداريإلل ليصحتلاو ةعباتملا ناوعأ مادعنا ببسب اذهو يئاضقلا رضحملاو يماحملا تاقحتسم
ةيدلبلا ىوتسم ىلع تاداريإلا ليصحتل ةعباتملا ناوعأ نييعت مكتدايس ىلع حرتقن ةيعضولا هذه مامأو بئارضلا

هذه ليصحتل ةعباتملا يف رثكأ مكحتلا نوكي ىتح )ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ( بئارضلا ةيريدمل نيعبات ناوعأ نم الدب
.تاداريإلا

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا درج–

ةعيبط اهنم ةءولمم ريغ هنم تاناخلا ضعب نأ ريغ ،ايونس نّيحيو كالمألا هذه درج لجس زوحت ةيدلبلا نإ
كالمأ ةيريدم ىوتسم ىلع وه تايكلملا دنس دادعإب ةصاخلا تاءارجإلا ةعاسلا دح ىلإ ةيدلبلا نأل ةيكلملا دنسو
روط يف تاراقعلا صخي اميف امأ هالعأ ةروكذملا ةناخلا ألم نم نكمتن ىتح ةيكلملا دوقعب انتافاوم لجأ نم ةلودلا
فرع يذلا تاراقعلا ةيوست فلم ليهست مكتدايس ىلع حرتقنو صئاقنلا هذه كرادت اهيلع ةيدلبلا نإف زاجنإلا

.ةلودلا كالمأ ةيريدم فرط نم هيف لصفلا متي ملو تاونس )3( ثالث نم رثكأ ًاظوحلم اًرخأت

ليخادملل ةجتنملا ريغو ةجتنملا ةيدلبلا كالمأ تانوكم لجس نم ةخسنب ةيدلبلا بلاطي مل ةنيزخلا نيمأ نإ
.ةيلوألا ةينازيملا عاديإ دنع هقافرإ ةيمازلإ حرتقنو

 ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا لالغتسا فورظ .٢

بجومب اذهو ةينازيملا دادعإل ةيفاضإ ليخادم ريفوت لجأ نم ايونس ةيدلبلا تاكلتمم نييحتب موقن اننإ
.ةيصولا ةطلسلا فرط نم اهيلع قداصمو يدلبلا يبعشلا سلجملا تالوادم

راجيإلا دوقع–

نأ بجي ءارجإلا اذهو ،نيرجأتسملا فرط نم ةيضمم يهو ةنس ةيادب لك ريجأتلا دوقع دادعإب موقن اننإ
ليصحت دنسب نيرجأتسملا ةمئاق عدوتو ةيراجيإلا اهتاقحتسم ليصحت ةعباتم نم ةيدلبلا نيكمتل ايمازلإ نوكي
.ةنس ةيادب لك ةنيزخلا نيمأ ىدل
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 تانكسلاو ةيراجتلا تالحملا راجيإ دوقع نييحـت–

ةيدلبلا تاكلتمم نيمثت ةداعإل01/01/6102 خيراتب93 مقر تحت ةلوادمب ماق يدلبلا يبعشلا سلجملا نإ
.يراجت وأ ينكس عباط تاذ تاكلتمملا هذه تناك ءاوس ةيصولا ةطلسلا فرط نم اهيلع قداصمو

بابشلا ليغشت جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملا لالغتسا–

دقو لحم641 اهددعو بابشلا ليغشت جمانرب راطإ يف ةيراجت تالحم زاجنإ جمانرب نم تدافتسا ةيدلبلا نإ
36 ليوحت حارتقا متو80/40/8102 خيراتب يناثلاو52/21/7102 خيراتب لوألا نيرضحم بجومب لحم86 عيزوت مت
ًالحم51 امأ بابشلل تيب ىلإ اا7 مقر ينطولا قيرطلا بناجب ةدجاوتملاو %001 زاجنإلا ةيهتنم ريغ اًيقبتم ًالحم
نم راجيإلا دوقع ءاضمإ مت دقو ةيرادإ ةقحلم ىلإ اهيوحت حرتقإ يراجيإ يعامتجا نكسم0001 بناجب ةدجاوتملا

تاراذعإلا مغر حتفت مل ىرخألاو اهباحصأ فرط نم ةلغتسم اهنم ضعبلاو ًالحم86 نم نيديفتسملا بابشلا فرط
.اهباحصأل ةهجوملا

نييرابتعاو نييعيبط صاخشأ فرط نم ةيمومعلا نكامألا لغش–

فقوتلاو نكامألا قوقح اذكو يشاوملل ةيعوبسألا قوسلل ينلعلا دازملا قيرط نع ريجأتلاب موقت ةيدلبلا نإ
.ةيدلبلا ةنيزخلا نيمأ ىدل ايونس ريجأتلا تاقحتسم ديدستب موقيو

فقوتلا نكامأو رئاظحلا لالغتسا–

رئاظح اهل سيل ةيدلبلا نإف ةيمومعلا نكامألاو رئاظحلا ريجأت لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا ءارجإ مدع ببس
ةقداصملا لجأ نم30/30/9102 ةسلجل ةلوادم دادعإب ماق يدلبلا يبعشلا سلجملا نأ ريغ اهريجأت نم نكمتت ىتح
نانه ديهشلا يح( ًانكسم99 يحل اهلالغتساو تارايسلا نكر رئاظح رييستو ميظنتب صاخلا طورشلا رتفد ىلع
.)نيسح

تاليصحتلا ةعباتمو تاداريإلا ذيفنت–

امب ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ ىدل عدوتو ةيلاملا ةنسلا ةيادب يف تاداريإلا تادنس دادعإب موقي فرصلاب رمآلا نإ
ةيلوألا ةينازيملا يف روكذملا يونسلا غلبملا بسح ليخادملل ةجتنملا كالمألل نيرجأتسملل ةيمسالا ةمئاقلا اهيف
.تاداريإلا هذه ليصحتل ضفرلاب انلباقي )ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ( يمومعلا بساحملا نأ ريغ

ناوعأب تايدلبلا نئازخ ءانمأ ديوزت بلطن ةيدلبلا تاداريإ نيسحتلو تايدلبلا هنم يناعت لاكشإلا اذه نإ
مزــلــم هــنإو ةــنــيزخلا نيمأو فرصلاــب نــيرــمآلا نيب رــثــكأ تادوــهــجملا رــفاضتــل لــيصحــتــلاو ةــعــباــتملاــب نوــموــقــي
ىلإ ةدع تالاح يف حورطم لكشملا اذهو ةيدلبلا فرط نم هل ةملسملا تاداريإلا ليصحت تادنس فلتخم لابقتساب
 .تاداريإلا ليصحت يف اًفعض ببسي امم اذه انموي

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)سابعلب يديس ةيالو( راطمل ةيدلبل

01/30/6102 خــيراـــتـــب ةرداصلا69 مـــقر ةـــيرازوـــلا ةرـــكذملا رودص ذـــنـــم هـــنأب مـــكـــتداــــيس غــــلــــبأ نأ ينــــفرشي
ةجتنملا ريغو ةجتنملا كالمألا ءاصحإب ةيدلبلا حلاصم ترشاب ،ةيلحملا تاعامجلا كالمأ نيمثت ةنمضتملاو
لك عمجو اهل ةعباتلا كالمألا لك درجل يراقع ريبخل ينقت لمع فيضأ كلذل ةازاومو ،درج رضحمب ليخادملل
لجأل ةريخألا هذه ىلإ ةلسرملاو ةلودلا كالمأ حلاصم فرط نم ةلسرملا ةيفصولا تاقاطبلا ءلمو تايطعملا
 .ةيوستلا

انحلاصم يقلت ةياغ ىلإ ةيراقعلا ةيكلملا تاتابثإ بلطتي كالمألا تانوكم لجس يف كالمألا هذه ليجست
انيلإ تدرو يتلا20701 مقر ةلسارملاب ةلودلا كالما حلاصم فرط نم ةجتنملا ريغو ةجتنملا كالمألا ديدحت

نع فقوت يدلب حبذمو ،ليخادمل ةجتنم كالمأك طقف كاشكأ01 تنمضت يتلاو8102 ةنس ويلوي92 خيراتب
ةصتخملا ةنجللا ةوعد تمت حبذملا لكشم حرط دعبو ينارمعلا جيسنلا لخاد حبصأ هنوك تاونس ذنم طاشنلا

.ينارمعلا جيسنلا لخاد هعوقو ببسب هليغشت ةداعا ىلع ةنجللا قفاوت مل ةنياعملا دعبو هتنياعمل
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اهباحصأل ةلودلا كالمأ حلاصم فرط نم اهتيوست تمتو اهنع لزانتلا مت هنأ ثحبلا دعب نيبت ،تانكس7 امأ
.اهجردن مل8102 ةنسل كالمألا تانوكم لجس نييحت دنع اذهل ،ةيكلملا دوقع ىلع اولصحتو

ءاضمإو دادعإ مت دقل ،ةيدلبلل ةدئافل ةيفاضإ ليخادمب تمعد يتلا بابشلا ليغشت راطإ يف ةزجنملا لحم86و
8102 ةنس سرام لّوأ يف خرؤم778000 مقر رارق رودص يلاتلابو7102 ةنس ويلوي11 خيراتب درج رضحم
كالمألا تانوكم لجس يف اهليجستب انمق يتلاو اهنع لزانتملا تاكلتمملا درج رضحم ىلع ةقداصملا نمضتي
.تاناخلا لك ءلمو ةيدلبلل اهنع لزانتملا وأ ةعباتلا ميقلاو

يراقعلا ريبخلا لمع ىلإ ادانتسا ،ةيدلبلل كالمألا تانوكم لجس يف ةنودملا تامولعملا صقن صوصخب امأ
ةخسن لاسرإو اهب ةصاخلا تاناخلا يف تامولعملا لك نيودتو صئاقنلا كرادت مت لجسلا نييحتو كسم راطإ يفو
   .ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ ىلا

انمق ،راجتلاو ةيراجتلا ضراعملاك ماعلا كلملل ةيمومعلا نكامألا لغش غلبم ددحت يتلا صوصنلا بايغ يف
.طقف ةينازيملاب قلعتت ةلوادم اهنأ مغر ،ةياصولا فرط نم لبقت مل يتلا يدلبلا يبعشلا سلجملا ةلوادم زاجنإب

دهع ىلإ دوعت يتلا كالمألا ضعب ريربتو تابثإ راطإ يفو كالمألل ةينوناقلا ةعيبطلا ةفرعم مدع صوصخبو
ىلوألا نيترم سابعلب يديس ةيالول عباطلاو ليجستلا ةيشتفم ،بئارضلا ةيريدم ةلسارمب انمق رامعتسالا

يأ ةيرامعتسالا ةبقحلا لالخ ةلجسملا كالمألا ىلع لوصحلا دصق10/30/8102 خيراتب ةيناثلاو02/21/7102 خيراتب
.اذه انموي ىلإ در يأ قلتن مل نكلو ،2691 ةنس لبق

ةظفاحملاو نارهو ةيالو ىوتسم ىلع كالمألا هذهل ةيتوبثلا قئاثولا وأ دوقعلا نع ثحبلا ددصب انلزام نحنو
.نارهو ةيالو كرتلا نيعب ةيراقعلا

انتافاوم دصق ةيبرتلا ةيريدم ةلسارمب انمق ةيئادتبالا سرادملل ةعباتلا ةيفيظولا تانكسلا صوصخب امأ
صوصنلل اقبط ءالؤهل راجيإ دوقع رادصإ ىنستي ىتح ةيدلبلا ىوتسم ىلع ةيئادتبالا سرادملاب ءاردملا ةمئاقب
.ةيفيظولا تانكسلا لالغتسال ةمزاللا طورشلا لك نمضتت اهب لومعملا

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ترايت ةيالو( ةجيافلا ةيدلبل

:صخي اميف تاءارجإ نم هذاختا مت امب مكتدايس يفاوأ نأ ينفرشي

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١

)ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا( ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١.١

امم راجيإ دوقعب لاطب بابش ىلع اهعيزوتب بابشلا ليغشت جمانرب راطإ يف ةيراجتلا تالحملا لالغتسا مت
.ةيدلبلا ةينازيم يف تاداريإلا ةدايز يف مهاس

ةيراقعلا كالمألا درج .١.٢

: ىلع يوتحيو20/20/6102 خيراتب ةيدلبلا كالمأ تانوكمل لجس حتف مت

عطق3 ،بئارم3 ،اًيراجت ًالحم31 ،تانكس70 :10/10/9102 ةياغ ىلإ ةفوقوم ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا–
.رشحمو اًينهم ًالحم43 ،ةيضرأ

.10/10/9102 ةياغ ىلإ ةفوقوم ةجتنملا ريغ ةيراقعلا كالمألا–

تاداهش دادعإ مت يلاتلابو ،9102 ماع ةيادب ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا ليجست تاداهش دادعإب ءدبلا مت: ةظحالم
:ـب ةصاخلا ليجست

80/10/9102 يف ةخرؤم7311331441 مقر تحت ليجست ةداهش : ةيدلبلا ةبتكم •
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80/10/9102 يف ةخرؤملا6311331441 مقر تحت ليجست ةداهش : يدلبلا بعلملا •

.80/10/9102 يف ةخرؤملا5311331441 مقر تحت ليجست ةداهش : تاطاشنلا ةددعتم ةعاق •

ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا لالغتسا فورظ .٢

راجيإلا دوقع دادعإ .٢.١

: يتآلا لودجلا بسح ةنيبم راجيإلا دوقع ةلاح

.راجيإ دوقع نودب ةيقابو ةلغتسم تانكس )5( ةسمخ : ةظحالم

ةيراجتلا تالحملا راجيإ نييحـت .٢.٢

تاذ تالحملا راجيإ راعسأ نييحتب ةقلعتملا21/30/8102 خيراتب63/8102 مقر ةلوادم ىلع ةقداصملا تمت
.ينهملاو يراجتلاو ينكسلا عباطلا

راجيإلا راعسأ نييحت نيبي لودج

”بابشلا ليغشت” جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملا لالغتسا .3.٢

،10/10/7102 خيراتب يلك لكشب ”بابشلا ليغشت” جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملا عيزوت تمت
.)ًالحم43(

ةيمومعلا كالمألل صاخلا لامعتسالل ةريسملا دعاوقلا مارتحا مدع .٢.٤

ثيح21/20/8102 خيراتب02/8102 مقر تحت موسرلاو قوقحلا فلتخم راعسأ ةلوادم ىلع ةقداصملا تمت
: يتأي امك موسرلاو قوقحلا فلتخم راعسأ ىلع عامجالاب ءاضعألا قداصو قفاو

عقوملاراقعلا ةعيبط

عومجملا

دوقعلل يلكلا ددعلا

نكاسم

يراجت لحم

ينهم لحم

زكرم ةجيافلا

زكرم ةجيافلا

زكرم ةجيافلا

7

16

34

57

ةحلاصلا دوقعلل ددعلا

7

4

33

44

مل يتلادوقعلل ددعلا
اهنييحت متي

0

12

1

13

راقعلا ةعيبط

ينكس لامعتسا وذ لحم

ينهم لامعتسا وذ لحم

يراجت لامعتسا وذ لحم

بأرم

)جد( ميدقلا رعسلا

ايرهش جد00.004

ايرهش جد00.065

ايرهش جد00.065

ايرهش جد00.0211

)جد( ديدجلا رعسلا

ايرهش جد00.008

ايرهش جد00.0001

ايرهش جد00.0001

ايرهش جد00.0002
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)جد( حرتقملا رعسلاموسرلاو قوقحلا ةعيبط

فيصرلا ةحاسم )1/3( ثلث دودح يف ةفصرألاو ةنكمألا لالغتسا قوقح

فيصرلا ةحاسم )1/3( ثلث دودح يف نيلقتنملا راجتلل ةنكمألا لالغتسا قوقح

تالواط )4( دودح يف يهاقملاو تالحملل ةيذاحملا ةفصرالا لالغتسا قوقح

نط5.3 قوفي هب صخرملا ةلومحلل يلامجإلا نزولا تاذ نحشلا تارايس عضو ةفيرعت
زجحلا ةريظح يف

يف نط5.3 نع ةلومحلل يلامجإلا اهنزو لقي ةيراجت وأ ةصاخ تارايس عضو ةفيرعت
.زجحلا ةريظح

زجحلا ةريظح يف كرحملا تاذ ىرخألا تارايسلا عضو ةفيرعت

زجحلا ةريظح يف كرحم نودب تارايسلا عضو ةفيرعت

نط5.3 قوفي هب صخرملا ةلومحلل يلامجإلا نزولا تاذ نحشلا تارايس ةسارح رعس
ةعاس42 لكل زجحلا ةريظح يف

يف نط5.3 نع ةلومحلل يلامجإلا اهنزو لقي ةيراجت وأ ةصاخ ةرايس ةسارح رعس
.ةعاس42 لكل زجحلا ةريظح

.ةعاس42 لكل زجحلا ةريظح يف ىرخألا تارايسلا ةسارح رعس

)ةعاس42( لكل زجحلا ةريظح يف زعاملا وأ منغلا نم دحاو سأر عضو ةفيرعت

)ةعاس42( لكل زجحلا ةريظح يف رقبلا نم دحاو سأر عضو ةفيرعت

ةعاس42 لكل حارفألا قوقح

 قيرطلا رفح ةصخر قوقح

 طورشلا رتفد بحس قوقح

ةرجألا تارايس فقوت قوقح

يمومعلا لقنلا تالفاح فقوت قوقح

ايرهش / جد0001

ايرهش / جد0001

ايرهش / جد0001

جد003

جد002

جد06

جد04

جد06

جد04

جد02

جد002

جد0051

جد0001

جد0005

جد0003

ايرهش / جد002

ايرهش / جد002
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تاليصحتلا ةعباتمو تاداريإلا ذيفنت .5.٢

 : يتآلا لودجلا يف ةنيبم82/20/9102 ةياغ ىلإ ةفوقوم ةيدلبلا لوح ةلصوح
جد : ةدحولا

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ترايت ةيالو( ةيوحرلا ةيدلبل

اهمظعم يف ةيباجيإ هيط ةلجسملا تاظحالملا نأ هلالخ نم ىرن يذلاو ،عجرملا لحم مكلاسرإ ىلع ادر
.عوضوملا اذه يف ريرقتب مكتدايس يفاوأ نأ ينفرشي ،انتيدلبل ةبسنلاب

اهتعباتم تاءارجإو ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١

اهتبقارم تمت يتلا ةيدلبلا يف ةيراقعلا كالمألا تانوكم .١.١

بابشلا ليغشت راطإ يف ةزجنملا ةينهملا تالحملا

مقرلا
يلسلستلا

مقر
ةداملا

ةداملاخيراتلا

عومجملا

لصحملا غلبملا
)تازاجنإ(

يلامجإلا غلبملا
ليصحتلل
)تاديدحـت(

1

2

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

700

714

733

734

739

740

750

759

760

761

762

799

827

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

82/20/9102

تامدخلاو تاجوتنملا عيب

تاراقعلا ريجأت

تاعامجلاو ةلودلا تاناعإ
ىرخألا ةيمومعلا

حارفألا ىلع موسر

ىرخأ تاناعإو تاليصحت

عيزوتلا ةلداعم حنم

ىلع ديحولا يلامجإلا مسرلا
تامدخلا ةيدأت

ءانبلا صخر ىلع مسرلا

يراقعلا مسرلا

ىنهملا طاشنلا ىلع مسرلا
PAT

ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا

رخآ يئانثسا جتان

ةقباسلا ةيلاملا تاونسلا جتان

893.000,00

450.120,00

907.200,00

22.000,00

35.423.533,00

2.600.000,00

5.576,00

1.192.500,00

96.756,00

123.104369,18

150.771,25

596.000,00

512.884,00

165.954.709,43

893.000,00

577.440.00

907.200.00

22.000,00

35.423.533,00

2.600.000,00

5.576,00

1.192.500,00

96.756,00

123.104.369,18

150.771,25

596.000,00

2.657.148,64

168.328.693,58
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08.9661 ىلإ جد02.822( نيب ام ءاركلل ددحملا غلبملا ناك ثيح اهتيكلم ليوحت دعب اًعافترا تاداريإلا تفرع
.61/40/8102 يف ةخرؤملا0401 مقر ءاركلل ددحملا غلبملا ناك ثيح جد000.3 نييحتلا دعب حبصأو )جد

ةيراقعلا كالمألا درج .١.٢

انتهجاو ،ةيراج اهلاغشأ تلاز ام ةنجل02/30/8102 يف خرؤملا20 مقر ررقملاب ةيدلبلا تلكش ،ضرغلا اذهل
.ةينعملا تارادإلا فلتخم ىدل اهنع ثحبلا ددصب نحنو ةيكلملا تابثإ قئاثو صقن ةلكشم

ةيدلبلا كالمألا تانوكم لجس يف ةنودملا تامولعملا صقن–

لكب تامولعملا عيمج نيودتو هنييحت ىلإ ةفلكملا ةنجللا ىعستو يماظن كالمأ لجس ىلع ةيدلبلا زوحت
.راقع

كالمألا لجس نم ةخسن ىلع نورفوتي ال تايدلبلا نئازخ ءانمأ–

.هنييحت نم ءاهتنالا دعب ةنيزخلا نيمأ ىدل لجسلا اذه نم ةيناث ةخسن عاديإ متيس

كالمألل ةينوناقلا ةعيبطلا ةفرعم مدع–

انلسار ثيح ةيكلم تادنس نود اهمظعم نأ نيبت يتلا تاكلتمملا عيمج زرف ىلع ةفلكملا ةنجللا رهست
.تاراقعلل لودجلا نمض تاداهشلا دادعإو ليجستلا متيس اهئوض ىلعو .بولطملا ضرغلل تائيهلا فلتخم

ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا لالغتسا فورظ .٢

راجيإلا دوقع دادعإ .٢.١

ةناضحلا راد اميس ال ،ةمربملا زايتما وأ راجيإ بجومب ةلغتسم ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا تاكلتمم عيمج
حبذملاو ةيعوبسألا قوسلاو ةينهملاو ةيراجتلا تالحملاو ةيراوجلا بعالملاو بعلملاو يراجتلا زكرملاو ةيدلبلا
.خلا.......يدلبلا

ةيهتنملا دوقعلا ديدجت مدع–

نيمأ عم قيسنتلاب ديدستلا تايلمع ايرهش عباتتو اهتالحم تاداريإ ليصحتل ةغلاب ةيمهأ ةيدلبلا يلوت
.ةيئاضقلا ةعباتملاو خسفلاو راذعإب عبتي ةيدقاعتلا دونبلا لالخإ لكو تايدلبلا نيب ام ةنيزخلا

تاقحتسم ديدست نودو ينوناق دنس نود تايعمجلا فرط نم تايدلبلل ةيراقعلا كالمألا لغش–
راجيإلا

.يعامتجا عباط تاذ تايعمج فرط نم ةلغتسم تالحم دجوت ال

ةيراجتلا تالحملا راجيإ نييحت .٢.٢

.ةلودلا كالمأ ةيريدمل يمييقتلا صخلملل اقبط اهنييحت مت

بابشلا ليغشت جمانرب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملا لالغتسا .3.٢

.راجيإلا قيرط نع ةلغتسم اهعيمج ينهم لحم101 ةيوحرلا ةيدلب كلمت
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ةيمومعلا كالمألل صاخلا لامعتسالل ةريسملا دعاوقلا صخي اميف .٢.٤

نييرابتعاو نييعيبط صاخشأ فرط نم ةيمومعلا نكامألا لغش–

ذإ ةيدلبلل ةعباتلا ةيمومعلا كالمألا عيمج لالغتسا قيرط نع كلذو اهتاداريإ نم عفرلا ىلإ ةيدلبلا ىعست
: ةيتآلا تاءارجإلاب تماق

 .حبذلا موسرو ةيعوبسألا قوسلل فوقولاو نكامألا قوقح لالغتسال زايتما دقع ماربإ–

.15/81 مقر ةلوادمب هلامعتسال رعس ديدحت قيرط نع فيصرلا لالغتسا–

 .43/31 مقر ةلوادمب هلامعتسال رعس ديدحت قيرط نع قيرطلا لالغتسا–

.اهب ةقلعتملا تاداهشلاو صخرلا لكو ةيراقعلا دوقعلاو ةيراهشإلا تانالعإلا ىلع مسر قيبطت–

يرادإ صيخرت نود فقوتلا نكر نكامأو رئاظحلا لالغتسا–

كلم اهنأ نيبت قيقدتلا دعبو ايوضوف لغتست تالوقنملا نكرل نيءاضف دوجو ةيدلبلا ىوتسم ىلع انلجس
ةلاسرب انبلط ىلع ةقفاوملا دعبو قفارملا هذه لالغتسال صيخرتلا لجأ نم ةينعملا ةيريدملا انلسار ثيح ةلودلل
تاءارجإلا مامتإ راظتنا يف ةلوادملاب هيلع انقداصو طورشلا رتفد انررح8701 مقر تحت81/20/7102 يف ةخرؤم
.رئاظحلا هذه ريجأتل ةيرادإلا

تاليصحتلا ةعباتمو تاداريإلا ذيفنت .5.٢

يف قرافلا يتآلا لودجلا نيبيو كالمألا لالغتسالا تادئاع نم اهتاداريإ يصحتل اهدهج ىراصق ةيدلبلا لذبت
 .ىرخأ ىلإ ةنس نم ليصحتلا

تاظحالملصحملا غلبملاةنسلا

2016

2017

2018

 جد02,839.170.2

 جد02,053.578.2

جد09,245.722.6

قوس ،بعالم ،تانكس ،ةينهمو ةيراجت تالحم( كالمألا فلتخم
خلا........ةيضرأ عطق ،يعوبسأ

13/21/8102 ةياغ ىلإ ةفوقوم

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ترايت ةيالو( ترامخت ةيدلبل

 ةيدلبلا تاراقع

تاذ كالمألاو ينهملاو يراجتلا عباطلا تاذ تالحم ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا لمتشت
اقبط اهرييستب ةيدلبلا موقت يتلاو زايتمالا حنم راطإ يف ةريسملا  ىرخألا كالمألا كلذكو ينكسلا لامعتسالا

تاكلتمملا نيمثتلو .بابشلا ليغشت جمانرب راطإ يف ةيراجتلا تالحملا اذكو ةيدلبلا نوناق نم941 ةداملا ماكحأل
بسح ةيدلبلا تاراقعلا فلتخمل ةيرهشلا ةيراجيإلا ةميقلا ديدحت لجأ نم ةلودلا كالمأ ةيريدم ةلسارم تمت
اهيف امب تاراقعلا لك ةيلمعلا هذه تلمشو ،ةحاسملاو لحملا عون ىلإ دنتسيو قفرملا  يمييقت ريرقت صخلم
مت يتلا541 اهددعو بابشلا ليغشت راطإ يف ةزجنملا تالحملا اذكو ةيراجتلا تالحملاو ةيفيظولا تانكسلا

سلجملا تالوادم بسح يعجرم رعسك ةددحملا ةيراجيإلا ةميقلا بسح راجيإلا دوقع ماربإ مت دقو ،ايلك اهعيزوت
ديدجتلل ةلباق تاونس ثالث ةدمل يدلبلا حبذملا و ةيعوبسالا قوسلل راجيإ دقع ماربإ ىلإ ةفاضإ ،يدلبلا يبعشلا

.ايرهش جد00,000.81 غلبمب زايتمالا قيرط نع لافطألا ةضور ريجأتو ايونس جد00,000.036.31 ـب ردقي غلبمب
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:هاندأ لودجلا يف ةنيبم يه امك يرادإلا باسحلا بسح تاداريإلا ليصحت ناكو

 ةظحالم

لجأ نم ةيدلبلا تاراقعلا لك ىلإ ةيناديم تاجرخب مايقلل ةيدلبلا فرط نم ةينقت ةنجل فيلكت مت دقل
ةجتنملا تاراقعلا تافلم عاديإ مت دقو ،راقع لكل ينقت فلم دادعإ دصق ،يفارغوبطلا حسملاب مايقلا اذكو اهئاصحإ
ةيلمعلاو ليجستلا ةداهش جارختسا لجأ نم ةلودلا كالمأ ةيريدم ىوتسم ىلع ليخادملل ةجتنملا ريغو ليخادملل
: يتأي امك هاندأ لودجلا بسح ةلصاوتم

ةيلاملا ةنسلا

عومجملا

ةظحالملاتازاجنإلاتاداريإلا ديدحـت زاجنإلل يقابلا

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14.102.893,83

10.310.319,79

17.191.632,71

16.060.495,80

17.329.545,10

27.337.939,26

102.332.826,49

13.581.048,08

9.240.562,84

15.689.721,72

15.062.207,61

16.667.211,36

22.157.481,56

92.398.233,17

يرادإلا باسحلا ىلإ ادانتسا
 ةنس لك بسح

521.845,75

1.069.756,95

1.501.910,99

998.288,19

662.333,74

5.180.457,70

9.934.593,32

راقعلا ةيعضوراقعلاةعيبطمقرلا

01

02

03

ةيئادتبا ةسردم52 تافلم

حبذملا ،يدلبلا بعلملا : ليخادملل ةجتنملا تاراقعلا
 لافطألا ةضور ،يعوبسالا قوسلا ،يدلبلا

ةبتكم ،ةيدلبلا رقم :ليخادملل ةجتنملا ريغ تاراقعلا
10 مقر ةيدلبلا ةريظح ،يفاقثلا زكرملا ،ةيدلبلا

ةيندملا ةلاحلا رقم ،ةيرادإ تاقحلم عبرأ ،20و

ىلع ةــيــئادــتـــبالا سرادملا تاـــفـــلـــم لـــك عادـــيإ مت
 ةلودلا كالمأ ةيريدم ىوتسم

ةيريدم ىوتسم ىلع اهعاديإو تافلملا دادعإ مت
 ةلودلا كالمأ

ةيريدم ىوتسم ىلع اهعاديإو تافلملا دادعإ مت
ةلودلا كالمأ
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ةميقلا نييحت عم ،ةيدلبلا تالجسب اهدرجو اهكسم متو كالمألل لماش ءاصحا ىلع ةيلمعلا هتاه ترفسأ دقو
لحملا ةيعون بسح ةلودلا كالمأ ةيريدم فرط نم زجنملا يراقعلا يمييقتلا ريرقتلا ضخلمل اقبط ةيراجيإلا

ةيراجيإلا ةيميقلا بسح راجيإ دوقع ماربإل يدلبلا يبعشلا سلجملا فرط نم تالوادم دادعإ مت هيلعو ،ةحاسملاو
.ةيدلبلا ىلإ اهليوحت مت يتلاو بابشلا ليغشت راطإ يف ةزجنملا ةينهملاو ةيفرحلا تالحملا اهيف امب ،ةديدجلا

ىدم ىلع فوقولاو ةيلمعلا هتاهب ةفلكملا ةيدلبلا ةينقتلا ةنجللا فرط نم تاططخم دادعإ مت:تاظحالم
  .حلاصملا فلتخمل ةيكلملل ةيريربتلا قئاثولا داجيإو اهتحاسم نييعت عم تاراقعلا هتاه ةلاح ةنياعم

ةيفيظولا تانكسلا

ديدحت عم اهباحصأل راجيإلا دوقع ماربإ متو ،ةلغتسم ،ترامخت ةيدلب ىوتسم ىلع اًيفيظو ًانكس52 دجوي
ةيزمرلا ةيراجيإلا ةيميقلا يدافت عم ةيدلبلا تاداريإ نيسحت ىلإ ىدأ امم ،ةيفيظولا تانكسلا لكل ةيراجيإلا ةميقلا
.ةدوجوم تناك يتلا

 ةيدلبلل ةعباتلا تاعدوتسملا

ةينقت تاقاطب دادعإ مت دقو ،ةروهدتم ةلاح يف يهو ،ةيعوبسألا قوسلا لخاد ةدوجوم تاعدوتسملا هذه نإ
ةينازيملا دادعإ لالخ نم ميمرتلا ةيلمع لجست فوسو ،ةيعوبسالا قوسلا نمض اهراجئتساو اهتئيهت لجأ نم
.9102 ةنسل ةيفاضإلا

 ةظحالم

بحس فيلاكتو حارفألا قوقح ىلع مسرلا راعسأ نييحت9102 ةنس لالخ مت ،ةيدلبلا تاداريإ نيسحت لجأ نم
ىلع مسرلا ديدحتو ةيدلبلا داتع ءارك رعسو ،برشلل ةحلاصلا هايملل رفحلا لاغشأ قوقحو ،طورشلا رتفد
عـيـمـج ةددسملاو اـهـلاـجآ ةــيــهــتــنملا راــجــيإلا دوــقــع دــيدجت عــم حــئاــفصلاو تاــنالــعإلا ىلع مسرــلا دــيدحت ،تاــماــمــقــلا

ىلإ ةيدلبلا أجلت لاثتمالا مدع ةلاح يفو ،ةددحملا اهلاجآ يف ديدستلا نع نيرخأتملل تاراذعإ هيجوت عم ،اهتاقحتسم
.تاداريإلا ليصحت لجأ نم ةفلتخم قرط

عم ةينوناق ريغ ةقيرطب ةلغتسم تناك يتلا ةيدلبلا تاراقع لك ءاصحإ ىلع تادوهجملا هتاه ترفسأ دقلو
لهؤم فظوم نييعت عم ةيدلبلا تاداريإل لضفأ رييست لجأ نم ةرمتسملا ةعباتملا ىلع رهسلاو اهنييحتو اهدرج
تاليهستلا لك ميدقتو ةحلصملا هتاه ليعفت لجأ نم ةيدلبلل ماعلا نيمألا فارشإ تحت يدلب فرصتم ةبترب
تايصوتب ذخألا عم ةلجسملا صئاقنلا لك كاردتسال ةيدج لكب ةرمتسم ىقبت ةيلمعلاو ،نأشلا اذه يف ةيرورضلا
.تاداريإلا ليصحت ةعباتمب موقت يتلا ةيصولا ةطلسلا

يدـلبلا يبعشلا سلجملا ســيئر ةباجإ
)تـنشومت نـيع ةيالو( ةبلطلا نـيع ةيدلبل

:يلاتلاك راقعلا ةيعون بسح مكبيجأ نأ ينفرشي

:ينكسلا عباطلا تاذ تاراقعلاصخي اميف

PENC/CPA ةيفيظولا تانكسلا .١

91/10/7102 خيراتب60/7102 مقر ةلوادملا هتنمضت ام اذهو نيفظوملا نم ةعومجم تانكسلا هذه نم دافتسا
مصخ عم نيديفتسملا ءالؤهل راجيإ دوقع ماربإ متو ،10/7102 مقر تحت22/20/7102 خيراتب اهيلع قداصملاو
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يريدقتلاو يمكلا فشكلا بسح كلذو ،ايرهش جد00,000.3 ةميقب ددح يذلا راجيالا غلبم نم ةنايصلا فيلاكت
ءالؤهل اهحنم لبق بيرختلل تضرعتو ةرغاش تانكسلا هذه نأ ملعلا عم ،ةرئادلل ةينقتلا حلاصملا لبق نم دعملا
.نيديفتسملا

ميلعتلا عاطقل ةعباتلا ةيفيظولا تانكسلا .٢

هذه يلغاشل ةيمسالا ةمئاقلا ىلع لوصحلا لجأ نم اذهو تنشومت نيع ةيالول ةيبرتلا ةيريدم ةلسارم تمت
.نيديفتسملا ءالؤهل ةيوستلا ليبس ىلع راجيإلا دوقع ماربا لجأ نم تانكسلا

 ينكسلا عباطلا تاذ تالحملا .3

ةمكارتملا نويدلا عيمج اوددس دق تانكسلا هذه يلغاش مظعمو ينكس عباط تاذ تالحم7 ةيدلبلا زوحت
نع ةرمتسم ةيلمعلاو ،طيسقتلاب راجيإلا غلبم ديدستل دهعت ىلع ىضمأ يقابلاو13/21/8102 ةياغ ىلإ مهيلع
 .اذه انموي ةياغ ىلإ مهتاقحتسم اوددسي مل نيذلا نيديفتسملا ىلإ ةهجوملا تاراذعإلا قيرط

يراجتلا عباطلا تاذ ليخادملل ةجتنملا تاراقعلا صخي اميف

ةيراجتلا تالحملا .١

: ةيتآلا كالمألا لك ءاركب ينلعلا دازملا قيرط نع8102 ةنس ناونعب ةيدلبلا تماق ثيح

لحملل ايونس جد00,000.651 هردق يلام غلبمب تاونس3 ةدمل شوريمع ديقعلا عراشب نيعقاو نيلحم–
.دحاولا

.ايونس جد00,005.020.1 هردق يلام غلبمب تاونس3 ةدمل ةرجرج ىلصم ةيرقب نزاخم4–

: ةظحالم

تاذ تالحملا ءارك رعس ةعجارم تمت اهلالخ نمو91/10/7102 يف ةخرؤم10/7102 مقر تحت ةلوادم جاردإ مت
.راقعلا ةحاسمو ىشامتت ةدايزب ينكسلاو يراجتلا عباطلا

ةيفرحلاو ةينهملا تالحملا .٢

عم يلاحلا تقولا يف ةلغتسم اهعيمجو ،بابشلا ليغشت راطإ يف لحم501 ةصح نم ةيدلبلا تدافتسا
.نيرجأتسملا قتاع ىلع ةمكارتملا نويدلا عيمج ليصحت ىلع صرحلا

اذه يف ةيرادإلا تاءارجإلاو لافطأ ةضور ءاشنإل سيداب نباب لحم03 عقومب تالحم7 صيصخت مت دق اضيأ–
.ةلصاوتم نأشلا

عم ةلصاوتم ةيلمعلاو ةرجرج ىلصم ةيرقب لحم73 عقومل دحاو يراقع رتفد جارختساب ةيدلبلا تماق امك–
 .تالحملا يقاب
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نييعتمقرلا
كلملا

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

/

10 لحم
20 لحم

نزخم

10 نزخم
20 نزخم
30 نزخم
40 نزخم

لحم
لحم
لحم
لحم
لحم

نكس
نكس
نكس
نكس
نكس
نكس

كلملا عقوم

شوريمع ديقعلا عراش
شوريمع ديقعلا عراش

ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق

ةزعموب فيقشوب عراش
يلعوب نب ةبيسح عراش
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
ةرجرج ىلصم ةيرق
دــيدجلا يــحلا

/

1965

1965

1970

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

2015

1920

1980

1980

1980

1980

1980

1980

2015

2015

ةراجت
ةراجت

يدــلب بأرم شاطبلا ايلاعلب عراش

كمسلا تاربصم
كمسلا تاربصم
كمسلا تاربصم
كمسلا تاربصم

ةراجت
ةراجت
ةراجت
ةراجت

هايملل ةيرئازجلا
يلئاع نكس ءارك
يلئاع نكس ءارك
يلئاع نكس ءارك
يلئاع نكس ءارك
يلئاع نكس ءارك
يلئاع نكس ءارك
يلئاع نكس ءارك
يدــلب حــبذم
ناكملا قوقح ءارك
قوسلاب فقوتلاو
ىلعو   ةيعوبسألا

نيع ةيدلب ىوتسم
 ةبلطلا

رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ

رــشابم راجيإ

رــشابم راجيإ

رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ
رــشابم راجيإ

جد00,000.31
جد00,000.31

جد43,338.02

رامثتسالا راطإ يف اهئاركل ينلعلا دازملاب عيبلا ظفاحمل اهحنم مت

ىودج نودب نيتراشتسا دعب يضارتلاب هئاركب ةصاخلا ةلوادملا ىلع ةقداصملا راظتنا يف

جد00,000.31
جد00,000.31

جد63,333.38

714

714

715

جد00
جد00

ديدجتلا راظتنا يف

جد00,240.58

جد00,000.1
جد00,000.1
جد00,055
جد00,002.1
جد00,000.01
جد00,002.1
جد00,004.1
جد00,002.1
جد00,002.1
جد00,008.1
جد00,000.2
جد00,000.2

جد00,240.58

جد00,000.21
جد00,000.21
جد00,006.6
جد00,004.41
جد00,000.6
جد00,004.41
جد00,008.61
جد00
جد00
جد00
جد00
جد00,000.42

714

827

714

714

827

714

714

714

714

/

/

827

714

جد00

جد00
جد00
جد00
جد00

ديدجتلا راظتنا يف
جد00
جد00
جد00,004.41
جد00,004.41
جد00,006.12
جد00,000.42
جد00

ةنس
وأ ءانبلا

زاجنإلا

ةقيرطسرامملا طاشنلا
راجيإلا

راجيإلا رعس
يرهشلا

ةيونسلا غلابملا
اهيلع لصحملا

العف

بابلاو ةداملا
يعرفلا

ةيونسلا غلابملا
ةلصحملا ريغ
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٨١٠٢ ةنس لالخ ةيدلبلا ةينازيم ليومت يف ةيدلبلا كالمأ تاداريإ ةمهاسم /٢

يدــلبلا يبعشلا سلجملا ســـيئر ةباجإ
)ةماعنلا ةيالو( رامع نب نمكم ةيدلبل

ءافكألا نيمدختسملا يف حدافلا صقنلا ىلإ عجار كلذو رخأتلا اذه نع ارذع مكتدايس نم سمتلأ نأ ينفرشي
رييست تابلطتم لك زاجنإل مهنيب قيفوتلا بصعي ءابعأ ةدعب فلكم دحاو لك نأ ثيح مهيلع ريبكلا طغضلاو
يرتعت يتلا صئاقنلا لك ةجلاعم ةيفيك يف انل هيجوت ةباثمب وه اذه مكريرقت نأ امك .ددحملا تقولا يف ةيدلبلا

دوعي امم اهتينازيمل ةينيومت رداصم داجيإب ةيدلبلل حمست ةينوناقو ةمظنم ةفصب ةيراقعلا كالمألا ةظفاح كسم
.اهينطاوم ىلعو اهيلع عفنلاب

لودجلا يف ةيراقعلا تاكلتمملا ليجستب ةقلعتملا ةرقفلا يف انهابتنا تفل اذه مكريرقتل انحفصت لالخ نمو
ةيلاملا نوناق نمضتملاو42/21/2002 يف خرؤملا11-20 مقر نوناقلا نم38 ةداملل اذيفنت ةينطولا كالمألل ماعلا
عانقإ نم نكمتن مل ةعاسلا دحلو اننأ الإ .ءانثتسا نود ةيدلبلاكالمألا لكل ةيمهأ انيطعأ اننأ ثيح3002 ةنسل
ةـــــــلوادمب1991 ةنس انرداب ثيح ،انتاكلتمم لكل ةينوناقلا ةيعيبطلا ةيوستلا يف انتيقحأب ةلودلا كالمأ ةيريدم
تايلمعلا ليجستتاررقمب ةبوحصم32 مقر تحت20/20/1991 خيراتب اهيلع قداصم1991 /12/10 خيراتب20 مـــــقر
ادانتسا كلذو كاذنآ يضارألا رايتخارضاحمو ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلاو يدلبلا يومنتلا ططخملاب
ىوست اهبجومب يتلاو يراقعلا هيجوتلا نمضتملاو81/11/0991 يف  خرؤـــــملا52-09 مــــــقر نوناقلا نم68 ةداملا ىلإ
نمضتملاو02/20/47991 يف خرؤملا62-47 رمألا ماكحأل اقيبطت ريمعتلا تاحاسم يف ةلخدملا يضارألا عاضوأ
ةينعملا ةيدلبلا ةيراقعلاتاطايتحالا يف ايئاهن جمدت هنأ هالعأ ةروكذملا ةداملا تصن ثيح ةيراقعلا تاطايتحالا
تقلطنا ىرخأ ةيزيهجتو ةينكس جماربولامعأ قطانم لكش يف ريمعتلا تايلمع تاحاسم يف ةلخدملا يضارألا

اهيلع قفاوم تالوادم عوضوم تالاحلا بسح تناكو81/11/0991 يف خرؤـــــــــملا52-09 مــــقر نوناقلا رادـــــــصا لبق
    .يضارألا ةئزجت صخر وأ ءانب صخرعوضوم وأ انوناق

ىغلت هنأ ىلع يراقعلاهيجوتلا نمضتملاو81/11/0991 يف خرؤملا52-09 مقر نوناقلا نم88 ةداملا تصن امك
ىوست هنأ اهدافم يتلاو رمألا اذه نم68 ةداملا قيبطتنم ءادتبا02/20/4791 يف خرؤــــــملا62-47 مقر رمألا ماكحأ

:يلاتلا وحنلا ىلع

خرؤملا62-47 مقر رمألا نم6و4و3و2 داوملا ماكحأل اقيبطت ريمعتلا تاحاسم يف ةلخدملا يضارألا عاضوأ–
ىدل فلملا عضو نم مغرلاب هقيبطت متي مل يذلا ءيشلا ةيراقعلا تاطايتحإلا يف ايئاهن جمدت ملو02/20/4791 يف

ةصرف انمنتغا امك،ةعاسلا دحل ةيوست نودب ةجتنملا ريغو ةجتنملا تاراقعلا بلغأ تيقبو ،كاذنآ ةلودلا كالمأ
عضو متو اهزاجنإ مامتإو تايانبلا ةقباطم دعاوق ددحي يذلا02/70/8002 يف خرؤملا80-51 مقر نوناقلا رودص

دوقع ىلع لصحتن مل ةعاسلا دحلو هنأ الإ ةلودلا كالمأ ةيريدم ىدل21/10/5102 و91/20/3102 خيراتب تافلملا
.نيزختلل فئاقسو ةيراجت تالحم تانكس،ةيدلبلا ةريظحو ةيدلبلا رقم مضت تناكو تاكلتمملا هذه ليوحت

ةرداصلا01/210/7102 يف ةخرؤملا87821 مقر ةـــــــــميلعتلا قيبطت تدارأ ارخؤم ةـــــــلودلا كالمأ ةيريدم نأ امك
دعب تايانب تديش يتلا تايدلبلا ةدئافل ةيراقعلا ةيعوألا ةيوست ةنمضتملا ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا نع

بسح يرادإلا عباطلا تاذ تايانبلا ىوست اهبجومب يتلاو81/11/0991 يف خرؤملا52-09 مقر نوناقلا رودص
ةدئافل ةيراقعلا ةيعوألا ةيكلم ليوحت قيرط نع اهتيوست نوكت02/70/8002 لبق ةزجنملا تايانبلا :نيتلاحلا
ضرألا ةعطق صيصخت ءانثأ ةلوادتملا راعسألا بسح لزانتلا رعس ديدست لباقم لزانتلا دقعب ةينعملا تايدلبلا
ةــــينعملا ةــــيراقعلا ةـــــيعوألا صــــيصخت قيرط نع اهتيوست نوكت02/70/8002 دعب ةزجنملا تايانبلا امأو ةينعملا

.)تاـــــــيدلبلا( ةــــيلحملا تاعاــــــــــمجلاو ةـــــــيلخادلا ةرازو ةدــــــــــئافل كلذو ةينوناقلا ةيوستلا لــــيبس ىلع

% ةبسنلا)٧٢٨-٤١٧( كالمألا تاداريإ عومجمرييستلا مسق تاداريإ عومجم

جد85,802.125.421
جد85,802.125.421

00,046.296

% 2.03

0.55
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ةزجنملا ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا عطقل ةبسنلاب تايدلبلا ةدئافل ليخادم ردـــــت يتلا تايانبلا
...خلإ ةيراجتلا تالحملا ،حباذملا ،ةاــــطغملا قاوسألا لثم ةينعملا تاــــيدلبلا ةدئافل ليخادم ردــــت تايانب اهيلع
يف ةخرؤملا3521 مقر ةركذـــملل اقبط لزاـــــنت ىلإ لــــيوحتلل لباقلا ريغ زايتمالا قيرط نع اهتيوست انيلع نيعتيف
.رامثتسا ةـــباثمب دـــعت تاطاشنلا هذه نأ رابتعاب70/20/2102

تئـــــشنأ يتلا اهيف امب تاراـــــقعلا عـــــيمج ىــــــلع ةـــــميلعتلا هذــــه قيبطت ديرت ةلودلا كالمأ ةـــــيريدم نإف هــــيلعو
52-09 مقر نوناقلا نم88و68 داوملا ماكحأ كلذ يف نيسانتم02/20/4791 يـــف خرؤــملا62-47 مـقر رـــمألا لــــظ يف

يف ةلخدملا يضارألا جامدإ ةيوست مهضفر نا امك ،تايدلبلا قح ىف اًفاحجإ دعي اذهو81/11/0991 يف خرؤملا
مقر نوناقلا رودص لبق تقلطنا يتلا ةيزيهجتو ةينكس جماربو لامعأ قطانم لكش يف ريمعتلا تايلمع تاحاسم
ةلودلا تاقفنب قلعتملاو31/70/8991 يف خرؤملا722-89 مقر موسرملا ببسب ناك81/11/0991 يف خرؤملا09-52
ططخملا لبق نم ةلومم تازيهجتلا هذه لج نأل20/50/9002 يف خرؤملا841-90 مقر  موسرملاب لدعملا زيهجتلل
.يدلبلا يومنتلا

ةقلعتملاو01/30/6102 يف ةــخرؤملا6900 مقر ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو يلاعم ةركذم كلذك نأو
كالمألل نيحمو لماشو  يرصح ءاصحإب ماودــــــــلا ىلع مايقلا  تايدلبلا مزلت  ةيلحملا تاعامجلا كالمأ نيمثتب
نأ يأ هتعيبطو ليومتلا ردصم ناك امهم ةلوقنملا كالمألا درج لــــجس كسمو )1c نم92 مقر قحلملا( ةيراقعلا

لامعأ قطانم لكش يف ريمعتلا تايلمع تاحاسم يف ةلخدملا يضارألا ليوحت ىلع قئاعلا وه سيل  ليومتلا ردصم
مقر نوناقلا لظ يف ىتحو4791 /02/20 يف خرؤملا62-47 مقر رمالا لظ يف تناك يتلا ةيزيهجتو ةينكس جماربو
اذه02/70/8002 يف خرؤملا51-80 مقر نوناقلا اهب ءاج يتلا ةيوستلا لظ يف ىتح الو81/11/0991 يف خرؤملا09-52
يتلاو01/21/7102 يف ةخرؤملا87821 ةميلعتلا  قيبطت ديرت ةلودلا كالما ةيريدم ناف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم
يف ةـــخرؤملا3521 مـقر ةرـكذـمـلـل اـقـبـط  هـلــيوــحــتــل لــباــقــلا رــيــغ زاــيــتــمالا قــح حــنــمــي كالــمألا ضعــب نا اــهاضتــقمب
يف خرؤملا52-09 مقر نوناقلا نم88و68 نيتداملا ىوتحمو ىفانتي ام اذهو صيصختلا قيرط نع وأ70/20/2102
ءارش راعسا ديدحت تايفيك نمضتملاو80/80/1891 يف خرؤملا381-18 مقر موسرملل ايدافت كلذو81/11/0991
ةميلعتلاو60/11/2891 يف خرؤملا233-28 مقر موسرملاو ةيراقعلا اهتاطايتحا نم اءزج دعت يتلا يضارألل تايدلبلا
ءانتقالا رعس مييقتب ةصاخلا  ةيلاملا تايفيكلاب ةقلعتملاو60/50/0891 يف ةخرؤملا5801 مقر ةكرتشملا ةيرازولا

 .ةمورحملا تايدلبلا حلاصل يضارألا نع لزانتلاو

دجوي ال هتايوتحم بلغأ نأ امب ةينوناق ريغ ةقيرطب كوسمم وه تاكلتمملاب صاخلا انلجس ناف قبس اممو
.تاونس ةثالث لك اهنيحتب موقن اننإف ةينكسلاو ةيراجتلا تالحملا نييحت صخي اميف امأ ،ةيكلم دنس اهل

بابشلا ليغشت جمارب راطإ يف ةزجنملا ةيراجتلا تالحملل فيعض لالغتسا

مهبسح ىلع ةيراجت ريغ قطانم يف عقت يتلا تالحملا هذه ريجأت ىلع لابقإلا ىلع بابشلا فوزع دجوي معن
اولاز ام مهنأ الإ هيلع لابقإلل بابشلا انثح نم مغرلاب ةقلغم تلازام ةاطغم ةفيقسب الحم12 انيدل دجوي ثيح
.اهنوضفري

نييرابتعاو نييعيبط صاخشأ فرط نم ةيمومعلا نكامألا لغش

تاتفاللا ةفيرعت اذكو راجتلا فرط نم ةفصرألا لالغتسا ةفيرعت ديدحت ةنمضتم ةلوادم عورشم دعأ دقل
 .يدلبلا يبعشلا سلجملل ةمداقلا ةسلجلا لالخ كلذ متي فوسو ةيراهشالا
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ةعباتلا تايدلبلا يف ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا .٢.6
ةديعسو مناغتسمونازيلغوركسعمو نارهوتايالول

اهتعباتم تاءارجإوةيراقعلا تاكلتمملا تانوكم .١

تايناكمإ ىلع تايدلبلا رفوت ،اهصئاقن مغر ،ةباقرلاب ةينعملا تايدلبلل كالمألا تالجس ةنياعم تزربأ
.لثمألا رييستلا طورش اهل ترفوت اذإ ،ةربتعم ليخادم ردت نأ اهنأش نم ةريبك ةيراقع

 ةباقرلاب ةينعملا تايدلبلل ةيراقعلا تاكلتمملا تانوكم .١.١

: ةباقرلاب ةينعملا تايدلبلل ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا تاكلتمملا عونتو ةيمهأ يلاتلا لودجلا رهظي

   .ةينعملا تايدلبلا فرط نم ةمّدقم تانايب:ردصملا

ةيدلب( كلم1001 نيب ام حاورتت ذإ ،ةعونتمو ةربتعم ةيراقع تاكلتمم ةريظح ىلع تايدلبلا هذه رفوتت
.)يلع نب دمـحمأ يديس ةيدلب( كلم011و )ويزرأ

تلكشو .تايدلبلل ةيراقعلا كالمألا يلامجإ نم %52و %16 ةبسن بيترتلا ىلع قاوسألاو تالحملا لثمت
يراجتلا عباطلا تاذ ةيمومعلا قفارملل ةصصخملا ةيراقعلا كالمألا سكع ىلع ،)كلم2872( ةيمهأ رثكألا دادعتلا

لمشت يتلا كالمألا نم ةريخألا ةئفلا هذه تبلج ،ليخادملا ثيح نم هنأ ريغ .)كلم65( %2 اهتبسن دعتت مل يتلاو
نم ربكألا ةصحلا ،تارايسلا نكر نكامأو رشاحملاو حباذملاو يشاوملا قاوسأو ةيعوبسألا قاوسألا اساسأ
طاريقوب ةيدلب نم لكل نيتيعوبسألا نيقوسلا راجيإ ليخادم نأ ،لاثملا ليبس ىلع ددصلا اذه يف ركذي .تاداريإلا
جد002.394.31و جد000.000.01 تغلب6102 ةنس )نازيلغ ةيالو( يلع نب دمحما يديس ةيدلبو )مناغتسم ةيالو(
ةجتنملا تاكلتمملا لالغتسا نم ةيتأتملا تاداريإلا عومجم نم %28و%96 ةبسن كلذب ةلجسم ،بيترتلا ىلع
:يتآلا لودجلا يف ةنّيبملا تالاحلا هرهظت املثم ،ليخادملل

تايدلبلا

)نارهو ةيالو( تاليلت يداو

)نارهو ةيالو(ويزرأ

)ركسعم ةيالو( قيس

)نازيلغ ةيالو( للي

)نازيلغ ةيالو( نازيلغ

)نازيلغ ةيالو( رمطملا

ةيالو( يلع نب دمـحمأ يديس
)نازيلغ

)نارهو ةيالو( ليدق

)ةديعس ةيالو( رجحلا نيع

)مناغتسم ةيالو( تاريقوب

قفارملا
ةيمومعلا

%ددعلا%ددعلا%ددعلا%ددعلا%ددعلا

6

12

5

5

10

3

5

4

3

3

4

1

2

4

1

2

5

3

2

1

34

343

00

22

231

42

16

22

33

72

24

34

00

16

29

20

14

16

22

34

104

444

260

3

557

158

89

110

108

134

72

45

90

2

68

76

81

81

73

64

00

202

23

105

19

4

00

00

5

3

00

20

8

78

2

2

00

00

3

1

144

1001

288

135

817

207

110

136

149

212

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

قاوسأ
تاذ تالحم

يراجت لامعتسا
ينهمو

تاذ تالحم
لامعتسا

ينكس

ىرخأ تاراقع

عومجملا
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)جد : ةدحولا (

        .6١٠٢ ةنسل ةيرادإلا تاباسحلا : ردصملا

        .ةينعملا تايدلبلا فرط نم ةمّدقم تانايب : ردصملا
يراجتلا عباطلا تاذ ةيمومعلا قفارملا زاجنإ يف رامثتسالا نأب ،هالعأ تايطعملا ةءارق لالخ نم ايلج نيبتي

ليخادملا ةفعاضم لجا نم نييلحملا نيلوؤسملا لبق نم اهلالغتسا بجي ةحناس ةصرف لثمي تايدلبلا ضعب يف
.تاكلتمملا نم فنصلا اذه نع ةبترتملا

تزربأ6102و5102و4102 ةيلاملا تاونسلل ةيرادإلا تاباسحلا ةنياعم نأب ،رخآ ديعص ىلع ةراشإلا ردجتو
تاداريإلا عومجم عم اهتنراقمب ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا لالغتسا نع ةبترتملا تاداريإلا يف اًفعض

نإ .ةينعملا ةرتفلا لالخ %1ةبسن تلجس يتلا ،ويزرأ ةيدلب ةلاح وه ةلالد رثكألا لاثملاو .ةينعملا تايدلبلل
يف ةريبكلا اهتايناكمإ ىلإ ىقرت ال،ةرتفلا سفنلو ايونس جد84,303.854.01 ـب ةردقملاو ةيدلبلا هذه كالمأ ليخادم
.)راقع1001 ىلع اهرفوت يأ( نأشلا اذه

ءزج لالغتسا مدعو ،راجيإلا راعسأ نييحت مدع صوصخلا ىلع اهمهأ لماوع ةدع جاتن يه ةيعضولا هذه نإ
.ةيراقعلا كالمألا كلت نم ريبك

ناونعب لالغتسالا دراوم عومجمب ةنراقم ،تايدلبلا هذهل ةيراقعلا كالمألا ليخادم ةصح يتآلا لودجلا رهظيو
:6102ةنس

)جد : ةدحولا (

% عومجملاتايدلبلا
لخدلا
يونسلا راقعلا نييعت

ةيونسلا لخادملا
تاكلتمملل

6١٠٢ ةنسل ةيراقعلا

)مناغتسم ةيالو( تاريقوب

)نازيلغ ةيالو( يلع نب دمحـمأ يديس

)نازيلغ ةيالو( للي

)نارهو ةيالو( ليدق

)ركسعم ةيالو( قيس

)نازيلغ ةيالو( نازيلغ

69

82

78

61

37

55

10.000.000

13.493.200

6.700.000

6.058.333

4.100.000

37.000.000

ةيعوبسأ قوس

ةيعوبسأ قوس

ةيعوبسأ قوس

ةيعوبسأ قوس

ةيرب لقن ةطحم

يشاوملا قوس

14.421.853

16.375.784

8.537.804

11.302.275,61

11.145.527,56

67.892.622,97

ةبسنلاتايدلبلا
)%(

كالمألا تاداريإ
ةيراقعلا

تاداريإ عومجم
رييستلا

)نارهو ةيالو( تاليلت يداو

)نارهو ةيالو( ويزرا

)نارهو ةيالو( ليدق

)ركسعمو ةيالو( قيس

)نازيلغ ةيالو( للي

)نازيلغ ةيالو( نازيلغ

)نازيلغ ةيالو( رمطملا

)نازيلغ ةيالو( يلع نب دمحـمأ يديس

)ةديعس ةيالو( رجحلا نيع

)مناغتسم ةيالو( طاريقوب

3

1

3

2

3

6

2

6

1

6

1.764.178,54

10.458.303,48

11.302.275,61

11.145.527,56

8.537.804,00

67.892.622,97

3.109.911,69

16.375.784,37

2.922.082,40

14.421.853,36

508.961.351,02

1.224.174.817,19

324.441.132,10

738.451.321,47

308.706.542,26

1.189.020.843,98

184.148.118,77

278.446.048,79

289.645.246,75

242.435.168,48
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اهيف مكحتلا ىلإ جاتحـت ةيلمع :ةيدلبلل ةيراقعلا تاكلتمملا درج .١.٢

ىلع ةردقلا لجأ نم اهتاكلتمم ىوتحم يف رثكأ مكحتلاب حمسي ءارجإ يه ةيدلبلل ةيراقعلا تاكلتمملا درج نإ
.اهنيمثتو اهتيامحو اهيلع ةظفاحملا

 ةينوناقلا اهتعيبط ديدحـتو ةيراقعلا تاكلتمملا ءاصحإ–

كلذو ،زاجنإلا روط يف وأ ةزجنم تناك ءاوس ةيدلبلا اهكلتمت يتلا تاراقعلا لك ةفرعم ىلإ ءاصحإلا اذه فدهي
ءارجالا اذه. )... ةميقلا،ةحاسملا،لامعتسالا ،ةينوناقلا ةعيبطلا( اهب ةطبترملا ةصاخلا تامولعملا لك ىلا ةراشإلاب
ممتملاو لدعملا،0991 ةنس ربمسيد لّوأ يف خرؤملا03–09 مقر نوناقلا ماكحأ يضتقمب ايمازلإ حبصأ يذلا

يتلا تاميلعتلا فلتخم يف اهب ريكذتلا مت يتلاو هنم32 ىلا12 نم داوملاو8 ةداملا اميسال ،اقباس روكذملاو
يف ةخرؤملا39/111 مقر ةيرازولا ةميلعتلا اهمهأو  ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو اهردصأ
مقر ةيرازولا ةركذملاو ،ةيلحملا تاعامجلا تاكلتمم ةنايصو نيمثتو رييستب ةقلعتملاو3991 ةنس رياربف لّوأ
مامتإب تايدلبلا مزلت يتلا ةيلحملا تاعامجلا تاكلتمم نيمثتب ةقلعتملا ،6102 ةنس سرام01 يف ةخرؤملا69000
.ةيراقعلا كالمألا لجس نييحتو اهتاكلتمم ءاصحإ ةيلمع

كالمألل يقيقحلا ىوتحملا رثكأ ةقدبو ةفرعم نم ريسملا نيكمت وه ءاصحإلا اذه نم يسيئرلا فدهلا نإ
تالجسلا هذه نييحتب هرودب ءارجإلا اذه حمسيو .كالمألا لجس يف اهنيودتو ةلصاحلا تاريغتلا اهيف امب ،ةيراقعلا

.ةيدلبلل ةعباتلا كالمألا هذه تانوكم يف رثكأ مكحت نامضو ةيرود ةقيرطب

ىلإ تايدلبلا نم ةعومجم ترداب ،لاجملا اذه يف لوعفملا ةيراسلا تاميظنتلاو تاعيرشتلا قيبطت ضرغبو
دودحلا نييعتو ءاصحإلا( ةبولطملا لاغشألا ليصافت ديدحت عم اهكالمأ درج لجأ نم ،نييراقع ءاربخ عم دقاعتلا

.زاجنإلا ةدمو )تاحاسملا باسحو

تالجس نإف ،ةدورجملا اهكالمأل ةينوناقلا ةعيبطلا ديدحت لجأ نم تايدلبلا لبق نم تاردابم بايغ يفو
ةيالو( ويزرأ ةيدلب ةلاح ددصلا اذه يف ركذي .صئاقنلا ضعب اهبوشت تلاز ال ،اهفرط نم ةكوسمملا ةيراقعلا كالمألا

ةيراقعلا كالمألا تانوكم لجس دادعإ لجأ نم ،جد006.569.1 غلبمب5002 ةنس ،ايراقع اريبخ تفلك يتلا ،)نارهو
.تاراقعلا هذه ةيكلمب ةقلعتملا تامولعملا دوجو مدع زربأ لجسلا اذه صحف نأ ريغ ،تافصاوملا لك نمضتي

رياربف3 يف ةخرؤملا30/10 مقر ةميلعتلا ماكحأل افالخ مت تايدلبلا ضعب تاكلتمم نمض تاراقع جاردإ نإ
اكلم نوكت يتلا كلت ريغ تاراقعلا ليجست متي ال” هنأ ىلع تصن يتلا ةيلاملا ةرازو نع ةرداصلا ،3002 ةنس

نإ .تايدلبلا كلتل ةيلام رارضأ يف تببستو ةديدع تاعازن ردصم تناك تافرصتلا هذه ّنإ .”ةيلحملا ةعامجلل
نود ضرأ ةعطق تلغتساو تكلمت يتلا ،)ركسعم ةيالو( قيس ةيدلبب ةقلعتملا كلت يه ،لاجملا اذه يف ةلاح زربأ
غلبمب ةعطقلا هذهل نيكلام ةثرو مهتفصب صاخشأل ضيوعت عفد ىلع اهربجأ ام ،ةينوناقلا اهتعيبط نم دكأتلا

.6102 ةنس ردص يئاضق مكحلا ذيفنت ،جد000.166.622

ريذحتو غالبإب ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ ماق ،ةيدلبلا ةينازيم ىلع ترثأ يتلا ةلاحلا هذه ةهباجم لجأ نمو
تابيترتلا لك ذخأ مهنم بلطو ،7102 ةنس ربمسيد01يف ةخرؤملا ةلاسرلا ةطساوب ،ةئيهلا هذه يلوؤسم
قيرط يف ةلثامم ىرخأ تالاح دوجوب تقولا سفن يف مهربخأ امك ،ةثداحلا هذه ةهجاومل ةمزاللاو ةبسانملا
.ذيفنتلا

71 ةحاسمب ضرأ ةعطق اهتاكلتمم نمض تجردأ يتلا )نازيلغ ةيالو( نازيلغ ةيدلب يف ةيعضولا هذه ترّركتو
21 يف خرؤملا767 مقر تحت نازيلغ يلاو نع رداص رارق بجومب ،” ةيدامرب ” ةقطنم يف عقت2102 ةنس اًراتكه
نم38 ةداملا امّيسال ةينوناقلا ماكحألل افالخ اذهو ،جد399.360.92 غلبمب اهتئيهت لاغشأب تماقو ،1102 ربوتكأ
لبق ،ةنايصلاو تاحيلصتلاب ةقلعتملا تاقفنلاب مازتلالاب فرصلاب رمآلا عنم يذلا ،3002 ةنسل ةيلاملا نوناق
ةلودلا كالمأ ةيريدم حلاصم اهملست يتلا ،ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف ينعملا راقعلا ليجست ةداهش ميدقت
يأب مايقلا نكمي ال” هنأ ىلع صني يذلا ةيدلبلاب قلعتملا11–01 مـقر نوناقلا نم461 ةداملا اذكو ايميلقإ ةصتخملا

.”ةيدلبلا كالمأ درج لجس يف هليجستو هتيعضو ريهطت مت اذإ الإ يدلب كلمب ةقلعتم ةقفن
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هلالخ نم ةيدلبلا تلصح ،تاديازم ءارجإ دعب نيتيقافتا قيرط نع ،يشاوملل قوسك راقعلا اذه لالغتسا نإ
.4102و3102 يتنس لالخ جد000.003.66 غلبمب ليخادم ىلع

اذه يف ردصو ،ةيضرألا ةعطقلا هذه ةيكلم يعّدي صخش عم ،تاعازن3102 ةنس دنم هجاوت ةيدلبلا هذه نإ
1102 ةنس ربوتكأ21 خرؤملا يلاولا رارق يغلأ ،81/08600 مقر تحت8102 ةنس ويام12 خيراتب يئاضق مكح نأشلا
ىلع ايلاح ةحورطم ةيضقلا تلاز الو ،هالعأ اهيلإ راشملا ةياغلل ةعطقلا هذه رايتخا نمضتملاو ،ركذلا فلاسلا

.اهيف لصفلل ةلودلا سلجم ىوتسم

ةـلودـلا كالـمأ ةـيرـيدـم اـهـنـم ،تاـيرــيدــم ةدــع نــم ةــنوــكــم ةــنجل تعــمــتــجا8102 ةـنس رـبـمــتــبس72 خـيراـتـبو
هذهب تدكأو ،ةلاسملا هذه ةسارد لجأ نم نازيلغ ةيالو ماع نيمأ اهسأرت ،يضارألا حسمو ةيراقعلا ةظفاحملاو
ةرشابمل )01( مايأ ةرشع ةنجللا هذهل تددحو .ةعطقلا هذهل ةيدلبلا ةيكلم تبثت يتلا قئاثولا بايغ ةبسانملا
سلجم رارق راظتنا يفو هنأ ريغ ،اهمدع نم ةيدلبلل اهتيكلم ديدحت يأ ،رمألا اذه يف ايئاهن تبلل ةيفاضإ ثاحبأ
.9102 ةنس سرام21ةياغ ىلإ ضرغلا اذهل ةردابم ةيأ ذختت مل ،ةلودلا

 ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم لجس كسم–

سلجملا ّنأ ،ةيدلبلاب قلعتملاو1102 ةنس وينوي22 يف خرؤملا01-11 مقر نوناقلا نم261 ةداملا تصن دقل
ةميلعتلا نأ امك ،ةيراقعلا كالمألا لجس نييحتو كسم ىلع سلجملا سيئر ةيلوؤسم تحت رهسي يدلبلا يبعشلا
سرام01 يف ةخرؤملا69000 مقر ةيرازولا ةركذملا اذكو ،3991 ةنس رياربف لّوأ يف ةخرؤملا39/111 مقر ةيرازولا

تالجس نييحت يف ةمارصلا ىلع نيريسملا ثحل امهاوتحم نم اًءزج اتسرك دق ،اقباس نيتروكذملاو6102 ةنس
.ةيميلقإلا تاعامجلل ةيراقعلا كالمألا

ةريخألا هذه نأب فشك ،اهرايتخا مت يتلا تايدلبلا فرط نم ةكوسمملا ةيراقعلا كالمألا تالجس صحف نإ
كالمألا درجب قلعتملاو1991 ةنس ربمفون32 يف خرؤملا554-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ةقباطم ريغ
ةقيرطو خيراتو ةميقلاو ةحاسملا ثيح نم كالمألل ةقيقدلا تامولعملا ىلع يوتحت الو ،افنآ روكذملاو ةينطولا
.اهتاصيصختو كالمألل ةينوناقلا ةعيبطلا اذكو ،كالتمالا

يتلا ةيميظنتلا صوصنلاب مزتلت مل ةيميلقإلا تاعامجلا هذه نإف ،تالجسلل يرودلا نييحتلا صخي اميفو
،اقباس ةروكذملا3991 ةنس رياربف لّوأ يف ةخرؤملا111/39 مقر ةيرازولا ةميلعتلا ةصاخو ،تاءارجإلا هذه رقت
ّنإف ،كالمألل فيرعتلا تاقاطب صوصخبو ،يراقعلا كلملاب تقحل يتلا تاريغتلا لك ليجست ىلإ ريشت يتلاو
.ليخادملل ةجتنملا ريغ كالمألل ةبسنلاب طقف ةكوسمم ةريخألا هذه

هذه نوزوحي ال تايدلبلا نئازخ رييستب نيفلكملا نييمومعلا نيبساحملا ّنأ ىلإ رخآ بناج نم ةراشإلا بجت
حمست ال ةقيرطلا هذهف هيلعو ،اقباس ةروكذملا ةيميظنتلا صوصنلا يف هيلع صوصنم وه ام سكع ىلع ،ةقيثولا

.تاكلتمملا هذهب ةصاخلا فرصلا تايلمع ىلع ةباقرلاب مايقلاب

ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا نمض كالمألا ليجست

،ىرخأ ىلإ ةيميلقإ ةعامج نم فلتخي ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف كالمألا ليجست ةيلمعب لفكتلا نإ
ليجست مت ،)نارهو ةيالو( ويزرأ ةيدلبو )ركسعم ةيالو( قيس ةيدلبو نازيلغ ةيدلب رارغ ىلع تايدلبلا ضعب يفف
لكايهلا ىلع ليجستلا ةيلمع اهيف ترصتقا دق ىرخأ تايدلب كانه نأ نيح يف ،لودجلا اذه يف كالمأ ةدع
.اهاوس نود ةيسردملا

امك ،لكايهلا هذهل )ةنس لك( ةيرود ةفصب ةنايصلا ةموميد نامضل طقف ةيسردملا لكايهلا جاردإ ببس دوعيو
،ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف ينعملا راقعلا ليجست ةداهش بلط نيينعملا نييمومعلا نيبساحملا ىلع نيعتي
.افنآ هيلإ راشملا3002 ةنسل ةيلاملا نوناق نم38 ةداملا ماكحأل اقبط كلذو
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ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا تاراقعلا لالغتسا فورظ .٢

قئاثولا كسم تاءارجإو ةيلمع ىلع طقف سيل ،ًايبلسً اريثأت هالعأ ةروكذملا تالالتخالاو صئاقنلا ترثأ
هذه دكؤيو .اهلالغتساو دراوملا هذه ةرادإ فورظ ىلع اًضيأ نكلو ،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا
ليخادملا ىوتسم يف اريبك اضافخنا رهظأ يذلاو ،ةباقرلا لحم تايدلبلل ةيرادإلا تاباسحلا ليلحت ةيعضولا
.ىرخألا رييستلا تاداريإب ةنراقم ،ةيراقعلا كالمألا نع ةجتانلا

: ةيتآلا جئاتنلا ىلإ كالمألا هذه لالغتساو رييست فورظ مييقت ىدأ

نييحتلا بلطتت راجيإلا غلابم .٢.١

مازتلا ىلع361 ةداملا يف ،ةيدلبلاب قلعتملاو1102 ةنس وينوي22 يف رداصلا01-11 مقر نوناقلا صني
متو .”ةيدودرم رثكأ اهلعجو ةيدلبلا كالمأ نيمثتل يرود لكشب ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب” يدلبلا يبعشلا سلجملا

ةفلتخملا تاميلعتلا لالخ نم اهنيمثتو كالمألا هذه مييقت فدهب اهذيفنت نيعتي يتلا تاءارجإلاو طورشلا ديدحت
مييقتب ةقلعتملاو6102 ةنس سرام01 ةخرؤملا69000 مقر ةركذملا ،صوصخلا هجو ىلعو ،ةياصولا نع ةرداصلا
اهفييكت لجأ نم ةينكسلا ينابملا تاراجيإ يف ةيجيردت ةدايز قيبطت ىلع تصن يتلا ،ةيلحملا تاعامجلا كالمأ

ةينطولا ةلاكولاو )IGPO( يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواود لثم ةماعلا تائيهلا ضعب اهسرامت يتلا كلت عم
ريجأت دنع ةديازملا ءارجإ مادختساب نييلحملا نيلوؤسملا مزلت اهنأ امك .)LDAA( هنيسحتو نكسلا ريوطتل
.ريبادتلا هذه قيبطتب مامتهالا فعض ةبساحملا سلجم ةباقر تنيب دقو .ةيعانصلاو ةيراجتلا ينابملا

ينكسلا عباطلا تاذ تالحملا–

راجيإلا نمث نأ الإ ،تاراقعلا نم ةئفلا هذه مييقت ةداعإ يف ةيمومعلا تاطلسلل ةنلعملا ةبغرلا نم مغرلا ىلع
تايدلبلا ضعب اهتذختا يتلا تاردابملا نكمتت ملو .ايزمر نوكي نايحألا ضعب يفو ةياغلل ضفخنم قبطملا
 .ةفيعض الامجإ ىقبت يتلا راجيإلا غلابم ةيلاكشإ لح نم اهكالمأ نيمثتو نييحتل ةفداهلا

006و جد005و جد024 ةميقب يرهش راجيإ لباقم قبطت نارهو ةيالوب ويزرأ ةيدلب تلاز ال ،كلذ ىلع لاثمكو
.تانكسلا راجيإل لباقمك طقف جد051 غلبم ضرفت اهنإف ،ركسعم ةيالوب قيس ةيدلب يف امأ ،جد

ريجأت متي  ةديعس ةيالوب رجحلا نيع ةيدلب اذكو نازيلغ ةيالوب للي ةيدلب يف هنأ حضتا دقف ،كلذ ىلع ةوالعو
01-98 مقر يذيفنتلا موسرملا اهيلع صني يتلا تائفلا ىلإ نومتني ال نيديفتسمل ،اًناجم نكاسم )ةنس4( ةعبرأ
حلاصلو ةحلملا ةمدخلا ةرورضل ةحونمملا نكاسملا لغش طورش ددحي يذلا ،لدعملا ،9891 ةنس رياربف7 خرؤملا
ةمئاقل ةدّدحملا ،9891 ةنس ويام71يف ةرداصلا ةيرازولا ةميلعتلا اميسالو ،ةيقيبطتلا صوصنلا كلذكو ،ةمدخلا
.ةمدخلاحلاصل وأ ةحلملا ةمدخلا ةرورضل ةباجتسالا عم ،نكسلا زايتما يف قحلا حنمت يتلا فئاظولاو بصانملا

: ةرجؤملا نكاسملا ضعب ىلع ةقبطملا راجيإلا غلابم ،يتآلا لودجلا حضوي

جد : ةدحولا

يرهشلا راجيإلا غلبمتايدلبلا

)مناغتسم ةيالو( طاريقوب ةيدلب

)نارهو ةيالو( ويزرأ

)نازيلغ ةيالو ( رمطملا

)نازيلغ ةيالو( للي

)ركسعم ةيالو ( قيس

)ةديعس ةيالو( رجحلا نيع

007

024- 055- 006

0002

0001 -005 - اناجم

051- 005

0002 - اناجم
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يراجتلاو ينهملا عباطلا تاذ تالحملا–

ةدعل اهريجأت مت يتلا تاراقعلا ضعب ّنأ نيبت ثيح ،ةينهملاو ةيراجتلا تالحملا ىلع هسفنرمألا قبطنيو
جد005 نيب حوارتت ايبسن ةضفخنم ةيرهش راجيإ غلابم لباقم ةلغتسم لازت ال ،يضارتلا قيرط نع تاونس
.جد000.4و

ام ردقتو ،ةميق رثكأ نوكت اهريجأت غلابم نإف ،ةديازملا تاءارجإل اًقفو ةرجؤملا ةيراجتلا تالحملا امنيب
 .ةديازملا تاءارجإ ىلإ ءوجللا دئاوف ةريبكلا تافالتخالا هذه نيبتو .جد00021 ىلإ جد0005 نيب

: ةلاحلا هذه يتآلا لودجلا حضويو
جد : ةدحولا

يرهشلا راجيإلا غلبمتايدلبلا ريجأتلا طمن كلملا ةعيبط

)ركسعم ةيالو( قيس

)نارهو ةيالو( ويزرأ

)نازيلغ ةيالو( للي

)نارهو ةيالو( ليدق

)نازيلغ ةيالو (رمطملا

نازيلغ

005
0051

005- 0021- 0002

0007- 0088

0007- 0008- 00021

0005

0062- 0082-  0053- 0004

يضارتلا
يضارتلا

يضارتلا

ةديازم

ةديازم

ةديازم

يضارتلا

كشك
بتاكم

ةيراجت تالحم

ةيراجت تالحم

ةيراجت تالحم

ةيراجت تالحم

ةيراجت تالحم

يعدتسي اهكالمأ ريجأت لجأ نم ةباقرلا لحم تايدلبلا اهتذختا يتلا ةديازملا تاءارجإ صحف نإف ،كلذ عمو
:ةيتآلا تاظحالملا

،ةيدلبلاب قلعتملاو1102 ةنس وينوي22 يف خرؤملا01-11مقر نوناقلا نم191 ةداملا ماكحأل لاثتمالا مدع–
نيبختنمو )اسيئر( يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نم ةنوكتملاو تاصقانملل ةيدلبلا ةنجللا ةليكشت ددحي يذلا
هنأ ريغ ،ةلودلا كالمأ حلاصم لثممو )ءاضعأ( ةيدلبلل ماعلا نيمألاو يدلبلا يبعشلا سلجملا فرط نم نينّيعم )2(

ويلوي6 خرؤم91 مقر رضحم( ةيدلبلا تاعامتجال ماعلا نيمألل تابايغلا نم ديدعلا لجس )نارهو( ويزرأ ةيدلب يف
،)7102 ةنس ويلوي42 يف5  مقر رضحم( نينثا نم ًالدب بختنم دحاو صخش روضحو )5102 ةنس

رفوتت يتلا )ركسعم ةيالو( قيس ةيدلب يف لاحلا وه امك تاصقانملا ةنجل ءاضعأ نييعت رارق دوجو مدع–
،يمسر نييعت نودب ةصقانم ةنجل ىلع

راهشإلا ةدم نأ ثيح ،)اًموي51( طورشلا رتفد يف هيلع صوصنملا ةديازملا نع راهشإلا ةدمب مازتلالا مدع–
ةيدلب يف مايأ )9(و ،7102 ماع يف ةيراجت ةحاسم راجئتسال )نازيلغ ةيالو( رمطملا ةيدلب يف مايأ )7( ةعبس تناك
،5102 يف كاشكأ )3( ةثالث راجئتسال )نارهو ةيالو( ويزرأ

ىلإ7102 ةنس لالخ )نارهو ةيالو( ويزرأ ةيدلب تأجل ثيح،اهقالطإ مت يتلا تاديازملل ةرمثم ريغ جئاتن–
يحاتتفا رعس ديدحت عم ،نقحملا ةقطنم يف عقي حـــبذــــم راـــجـــئتــــسال )ةرمثـــم رـــيـــغ( ةيلاــــتتم تاديازـــم )3( يثالث
راقعلل ةروهدتملا ةلاحلا نأ نيبت دقلو .جد000.009 ةميق زواجتت مل ةحرتقملا راعسألا نأ ملعلا عم ،جد844.278.3 ـــب
ةيدلبل ةبسنلاب ءيشلا سفن .اًحبرم كلملا اذه لعجب ةيدلبلل حمسي مل ،هنيمثتو هريوطتل تاردابم دوجو مدعو
ةلاح يف ةدوجوم( ةيمومع ضيحارم راجئتسال ةرمثم ريغ تالواحم )4( عبرأ دعب تماق يتلا )نازيلغ ةيالو( للي

ـب ردقت ةيونس ةميقب ،يضارتلا قيرط نع ،7102 ماع يف راقعلا اذه راجئتساب ،)6102و5102( نيماع ةدمل )ةئيس
.طقف جد00011
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نييحتلا خيرات ددعلاكلملا ةعيبطةيدلبلا
راجيإلا غلبم

جد ميدقلا
راجيإلا غلبم

جد ديدجلا

2017/01/01

2018/01/01

2018/01/01

)ركسعم ةيالو (قيس

)نارهو ةيالو( ليدق

نازيلغ ةيدلب

تانكس

ةيراجت تالحم

ةيراجت تالحم

05
14
04

05
04
15
19

03
03
01
67

1 500
3 000
3 000

3 000
2 000
5 000
4 000

4 500
3 500
4500
3500

150
500
700

2 625
1 250
4 375
3 395

3 500
2 600
4 000
2 350

تاردابم7102 ماع يف ،نازيلغو ليدقو قيس تايدلب نم لكل ةيلحملا تاطلسلا ذاختا ىلإ ةراشإلا ردجت
: كلذ ىلع ةلثمألا ضعب يلاتلا لودجلا مدقيو .ةيراجتلاو ةينكسلا ينابملا تاراجيإ غلبم نييحتل

جد : ةدحولا

راجيإلا غلبم عفد نودبو دنس نود ةيدلب ةيراقع كالمأ لغش .٢.٢

دادعإ نود ةينكسلاو ةيراجتلا ينابملا نم ديدعلا لغش نع ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا صحف فشك
،ةيميظنتلا ماكحألل افالخ ،)نيلغاشلا لبق نم( راجيإلا غلبم عفد نودبو )ةينعملا تايدلبلا لبق نم( ريجأت دوقع
وأ نكسم يأ” نأ ىلع صنت يتلا ،9891 ةنس وينوي02 يفخرؤملا89-98 يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا اميسالو
صخش يأ لبق نم هلالغتسا وأ هلغش متي ةماعلا تائيهلاو تاسسؤملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلل عبات ىنبم
.”راجيإلا عفدو راجيإ دقع دادعإ قيرط نع نوكي ،ماع وأ صاخ يونعم وأ يعيبط

مقر ةميلعتلا صوصخلا هجو ىلعو ،ةيلاحلا ةيميظنتلا ةناسرتلا تاميلعت ةدع تززع ،قايسلا سفن يف
ةيلاملا ةنسلل ةيلحملا تاعامجلا تاينازيم دادعإو ليومت طورشب ةقّلعتملاو ،5102 ةنس ربوتكأ5 ةخرؤملا74010
ةيلمع ةعباتمو راجيإلا دوقع ماربإ لالخ نم ،ةيدلبلا حلاصم ةيامح ىلع نييلحملا نيلوؤسملا عجشت يتلا ،6102

.ليخادملل ةجتنملا كالمألا لالغتسا نع ةجتانلا ةيلاملا غلابملا ليصحت

ريجأت دنس نود ،صاوخلاو ةيمومعلا تائيهلا ضعب لبق نم ةيدلبلا كالمأ لغش تالاح يتآلا لودجلا حضويو
.تاراجيإلا عفد نودبو

لغاشلا راقعلا ةعيبطةيدلبلا

هايملل ةيرئازجلا

ريهطتلل ينطولا ناويدلا

يضارألا حسم حلاصم

CIPEركسعم ةفاظنلا ةسؤم

يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويد

صاخ يعيبط صخش

صاخ يعيبط صخش

صاخ يعيبط صخش

)ركسعم ةيالو (قيس

)نارهو ةيالو( ليدق

)ةديعس ةيالو( رجحلا نيع

لحم

لحم

لحم

لحم

لحم

)كشك( لحم

)ةدادح ةشرو( لحم

نكس
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راجيإلا غلبم عفد نود يسايسو يعامتجا عباط تاذ تايعمج فرط نم اهلغش متي كالمأ .3.٢

ةعباتلا كالمألل عافتنالا قح حنم دنع ،3991 ةنس ويلوي7 يف خرؤملا651-39 مقر يذيفنتلا موسرملا مزلي
كالمأل لغش يأل ةيقافتا عضوب ةيلحملا تاعامجلا ،يعامتجالا عباطلا تاذ تامظنملاو تايعمجلا ةدئافل ،ةلودلل
هذهب ريكذتلا متو .راجيإلا غلبم ةصاخو ،ةدقاعتملا فارطألا تامازتلاو قوقح ةيقافتالا هذه ددحت ّنأ بجيو .ةيدلبلا
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نع ةرداص تاميلعت ةدع لالخ نم ماكحألا

ال كالمألا هذه لغش نأ ،هالعأ ةروكذملا ماكحألل افالخو ،ةباقرلا لحم تايدلبلا ضعب يف نيبت دقف ،كلذ عمو
تايعمج اهلغشت يتلا ةيراقعلا كالمألا ةلاح يتآلا لودجلا ضرعيو .تايدلبلا كلت ةدئافل ليخادم ةيأ هنع جتني
: ةيسايس بازحأو

ةلغتسم ريغ ةيراقع كالمأ .٢.٤

ةلاح يف يهو تاونس ةدعل نايحألا ضعب يف اهنع يلختلا مت لب ،اهلالغتسا متي ال كالمألا نم ديدعلا كانه
،هالعأ روكذملا ،0991 ةنس ربمسيد لّوأ يف رداصلا03-09 مقر نوناقلا نم95 ةداملا ماكحأل افالخ،مدقتم روهدت
كالمأ ةنايصو ريوطتو رييستب ةقّلعتملاو3991 ةنس رياربف لّوأ يف ةخرؤملا111/39 مقر ةيرازولا تاميلعتلاو
قاوسألا ،ةاطغملا قاوسألا( كالمألا هذه نم اًريبك اًددع نأ ىلإ قايسلا اذه يف ةراشإلا ردجتو .ةيلحملا تاعامجلا
رود( تايدلبلل اهحنم وأ ةلودلا تاناعإ لالخ نم اهزاجنإ مت دق )... حالفلا قاوسأ ،ةناضحلا رود ،ةيراوجلا
: تالاحلا هذه مهأ نم ةنيع يتآلا لودجلا رهظيو .)امنيسلا

تالحملا ددعةيدلبلا

)نارهو ةيالو( ويزرأ

)نارهو ةيالو( ليدق

)ةديعس ةيالو( رجحلا نيع

 )ركسعم( ةيالو قيس

نازيلغ

61

01

30

50

60

ةيدلبلا ةلغتسملا ريغ كالمألا ةعيبطةيدلبلا

)نارهو ةيالو( ويزرأ

)نازيلغ ةيالو( للي

نازيلغ

)نازيلغ ةيالو( يلع نب دمحما يديس

)مناغتسم ةيالو( تاريقوب

)نارهو ةيالو( ليدق

)ًالحم09( نكسم0051 يح ةاطغم قوس - )ًالحم29( ةريخ الال قوس–
حبذم - نيرفاسملا ةطحم - اقباس حالفلا قوس -

دمحأ قوس ًالحم04 - قراوزلل عدوتسم - )ًالحم28( يراوج قوس–
نيتعاق -نيرفاسملا ةطحم - حبذم - نقحملا قوس ًالحم11 - ةنابز
)ًالحم97( ةنيدملا زكرم ةاطغم قوس - امينس ةعاق - تالفحلل

حبذم–

زكرم - تالفح ةعاق - ةيدلب ضرأ ةعطق - امينس ةعاق-نيعدوتسم2–
ةيسورفلل

ةيراجت تالحم4–

ةاطغم قوسب ًالحم27–

امينس ةعاق-يدلب بعلم-ةناضحلل راد - يراوجلا قوسلاب لحم011–

        .ةينعملا تايدلبلا فرط نم ةمّدقم تايطعم : ردصملا
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.ةباقرلا لحم تايدلبلل رييستلا تاباسحو ةيرادإلا تاباسحلا نم ةاقتسم تانايب : ردصملا

،ةيدلبلا تاداريإ نيسحتل ةفداهلا ةياصولا تاميلعت اهرفوت يتلا صرفلا لالغتسا متي مل ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ميظنتب قلعتملاو2102 ةنس ربمفون02 يف خرؤملا7212 مقر يرازولا روشنملا نومضم يف رمألا هيلع وه ام لثم
ءاشنإو يدلبلا ىوتسملا ىلع تارايسلا فوقو قوقح لالغتساو رجألا ةعوفدملا تارايسلا فقاومل ةسارحلا طاشن
.ةباقرلا لحم تايدلبلا عيمج يف ةصرفلا هذه ديسجت متي مل هنأ الإ ،تارايسلل فقاوم

6102 ةنس سرام01 يف ةخرؤملا69000 مقر ةيرازولا ةركذملا يف ماكحألا هذهب ريكذتلا مت دقف ةراشإلل
.ةيلحملا تاعامجلا كالمأ نيمثتب ةقّلعتملاو

راعسأ ديدحت وأ رجألا ةعوفدم تارايسلا فوقو نكامأ ءاصحإل ءارجإ يأ ذاختا متي مل عقاولا يف نكلو
.تالوادملا قيرط نع ،فوقولا

كالمألل تاداريإلا تايلمع ذيفنتب ةقلعتملا ةيميظنتلا تاءارجإلل لاثتمالا مدع .5.٢
نيلثمتملا فرصلاب نيرمآلا نأ ،ةيراقعلا كالمألا تاداريإ رييست لاجم يف ةعبتملا تاءارجإلا صحف فشك

نم تاليصحتلا زاجنإ دعب ليصحتلا تادنس دادعإب نوموقي ةباقرلا لحم ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر يف
ىلإ ةفاضإلاب .ةنس لك نم سرام13 يف يأ ،ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع اهرادصإ متي ثيح ،تايدلبلا نئازخ ءانمأ لبق
غلابملا سكعت لب راجيإلا دوقع بسح ةتبثملا ةيراقعلا كالمألا جتان عومجم نمضتت ال تادنسلا هذه نإف كلذ
يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقرخ لكشت تاسرامملا هذهو .تايدلبلا نئازخ ءانمأ لبق نم ايلعف ةلصحملا
.ةيدلبلل ةيلاملا تايلمعلاب ةقلعتملا1C ةميلعتلا

وهو ،اهمكارتو تايدلبلا ةدئافل ةلصحم ريغ نويد ءوشن ىلإ ىدأ هالعأ ةروكذملا ةيميظنتلا ماكحألا قرخ نإ
نم )ةزجنملا( ةلصحملا غلابملا سفن لقنت فرصلاب رمآلل تاديدحتلا غلبم نأ حضوي يذلا يتآلا لودجلا هنيبي ام
.يمومعلا بساحملا فرط

جد : ةدحولا

ةنسلاةيدلبلا
ةيلاملا

)نارهو ةيالو( ويزرأ

)نارهو ةيالو( ويزرأ

)نارهو ةيالو( ويزرأ

)نازيلغ ةيالو( نازيلغ

)نازيلغ ةيالو( نازيلغ

)نازيلغ ةيالو( رمطملا

)نازيلغ ةيالو( رمطملا

)نازيلغ ةيالو( رمطملا

)ةديعس ةيالو( رجحلا نيع

)ةديعس ةيالو( ،رجحلا نيع

)ةديعس ةيالو( رجحلا نيع

2014

2015

2016

2015

2014

2016

2014

2015

2016

2015

2014

تاريدقتلا

10.458.303,48

10.458.303,48

10.458.303,48

56.896.191,00

47.642.363,02

3.109.911,69

1.498.900,00

1.498.900,00

2.922.082,40

2.675.410,40

2.502.410,40

تاديدحتلا

2.569.254,56

2.378.591,89

2.821.571,15

48.235.882,94

43.435.738,96

1.435.065,80

561.416,67

691.536,38

2.401.991,45

882.535,44

768.126,66

غلبم
ليصحتلا

2.569.254,56

2.378.591,89

2.821.571,15

48.235.882,94

43.435.738,96

1.435.065,80

561.416,67

691.536,38

2.401.991,45

882.535,44

768.126,66

يقبتملا غلبملا
ليصحتلل

7.889.048,92

8.079.711,59

7.636.732,33

8.660.308,06

4.206.624,04

1.674.845,89

937.483,33

807.363,62

520.090,95

1.868.874,96

1.734.283,74

بسنلا
%

24,50 

22,70 

26,90 

84,70 

91,10 

46,10 

37,40 

46,10 

82,20 

32,90 

30,60 
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ةمزاللا ةيرورضلا تاءارجإلا ةرشابمب يمومعلا بساحملل تاسرامملا هذه حمست ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
64-39 مقر يذيفنتلا موسرملا اهيلع صن يتلا كلت اميس الو ،نيرخأتملا نيرجأتسملا نم تاداريإلا ليصحتل
،ةيذيفنتلا تانايبلاو تاداريإلاب رماوألا ليصحتو تاقفنلا عفد لاجآ ددحي يذلا3991 ةنس رياربف6 يف خرؤملا

.ةمدعنملا ميقلا لوبق تاءارجإو

تايصوتلا

سلجم يصوي ،هالعأ اهيلإ راشملا ،ةيباقرلا تايلمعلا رثإ ةصلختسملا تاظحالملاو تانياعملا ءوض ىلع
: يتأي امب ةبساحملا

ةجتنملا ةيراقعلا كالمألل لماش درجب مايقلا اميس ال ،ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا ةيعضول مراص ريهطت ءارجإ–
،كالمألا هذهل ةينوناقلا ةيعضولا ةيوست اذكو ،زايتمالا راطإ يف اهرييست حنمت وأ تايدلبلا اهزوحت يتلا ليخادملل

،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط

يف ةدايزلا ىلإ فدهي ءارجإ لك ليعفتو ةيراقعلا كالمألا ةيدودرم نيسحتو نيمثت ىلع زكتري رييست عضو–
.اهتاداريإ

ةديعس ةيالو يلاو ةباجإ

اهتعباتم تاءارجإو ةيدلبلا ةيراقعلا تاكلتمملا تانوكم صخي اميف .١

ةباقرلاب ةينعملا تايدلبلل ةيراقعلا تاكلتمملا تانوكم .١.١

ةديدجلا ةيؤرلاب ةقلعتملا ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ديسلا تاميلعت اذيفنت
ةخرؤملا69 مقر ةركذملا ماكحأ ليعفت لالخ نمو ليخادملل ةجتنملا ةيلحملا تاعامجلا تاكلتمم نيمثتب ةصاخلا

ةيالولل ةعباتلا تايدلبلا كالمأ  عيمج درجو ءاصحإ مت ةيلحملا تاعامجلاتاكلتمم نيمثتب ةقلعتملا01/30/6102 يف
: يتآلا لودجلا يف نيبملا وحنلا ىلع

مقرلاةرئادلا

ةديعس

رجحلا نيع

ةنساسحلا

1

2

3

4

5

6

7

تايدلبلا

ةديعس

رجحلا نيع

يبرعلا يالوم

دمحأ يديس

ةنساسحلا

ةرومعم

ةنوخسلا نيع

كالمألا ددع
ةجتنملا

1049

135

102

152

308

133

412

كالمألا ددع
ةجتنملا ريغ

تالحملا ددع
ةينهملا

تالحم
سيئرلا

تالحم
١٩٩١

109

77

54

63

30

33

27

250

100

62

90

100

80

80

0

15

42

19

7

18

43

ددع
تانكسلا

ددع
قاوسألا
ةيراوجلا

273

7

0

99

117

72

373

6

0

1

0

0

0

1
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ةرئادلا

يديس
ركبوب

ميهاربإ دالوأ

بوي

عومجملا

عومجملاةيدلبلامقرلا

ةرداص ةيراقع رتافدةيالولا تايدلب ةدئافل ةرداص رتافد
تارادإ ةدئافل
ىرخأ تائيهو

فاقوألا
كالمأ
ةلودلا

عومجملا
صخياميف

صخياميفتايدلبلاكالمأ
قاوسألا
تالحملاو ةلحرملا

ىلوألا
ةلحرملا
ةيناثلا

1

2

3

4

5

6

7

103

18

14

13

30

32

18

7

5

0

2

0

2

2

114

23

14

15

30

34

20

4

0

0

0

0

0

0

ةديعس
بوي
تباث يود

رمعأ يديس
تنوه
دلاخ دالوأ

ركبوب يديس

100

10

5

11

30

28

4

1

8

9

2

0

4

14

2

0

0

0

0

0

0

3673950160246091394

مقرلا

8

9

10

11

12

13

14

15

16

تايدلبلا

ركبوب يديس
رمعأ يديس
دلاخ دالوأ

تنوه
ميهاربإ دالوأ

نـيسريت
ناطلسلا نيع

بوي
تباث يود

كالمألا ددع
ةجتنملا

211

134

6

79

187

151

233

292

89

كالمألا ددع
ةجتنملا ريغ

تالحملا ددع
ةينهملا

تالحم
سيئرلا

تالحم
١٩٩١

65

33

102

22

91

44

107

49

44

100

60

73

74

110

110

113

120

80

18

48

57

32

16

36

34

54

21 

ددع
تانكسلا

ددع
قاوسألا
ةيراوجلا

138

22

43

11

18

2

93

126

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ةيدلبلا ةيراقعلا تاكلتمملا درج .١.٢

ةينوناقلا اهتعيبط ديدحـتو ةيراقعلا تاكلتمملا ءاصحإ*

كالمأ عيمج ءاصحإ مت6102 ةنس سرام01 يف ةخرؤملا69 مقر ةيرازولا ةركذملا ماكحأ ذيفنت راطإ يف
ديدحت مت يتلا كالمألا عيمجل ةيراقعلا رتافدلا جارختسا مت ىلوأ ةلحرم يفو )ةيالولاو تايدلبلا(ةيلحملا تاعامجلا

رياربف11موي يف خرؤملا53 مقر رارقلا بجومب ةيئالو ةنجل ءاشنإ مت ةيناث ةلحرم يفو ةينوناقلا اهتيكلم ةعيبط
رتفد584جارختسا ةيلمعلا ةليصح تناك ثيح ،ةيالولا تايدلبل ةيراقعلا ةظفاحلا ريهطت اهتمهم8102 ةنس
:يتآلا لودجلل اقفو ةعزوم يراقع

)عبات( لودجلا
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ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم تالجس كسم*
حلاصم فرط نم اهيلع رشؤمو ةمقرم تالجس ىلع يوتحت تايدلبلا لك نأ ىلإ ماقملا اذه يف ةراشإلا نكمي

تاميظنتلاو نيناوقلل اقفو ليخادملل ةجتنملا ريغو ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا عيمج ءاصحإ نمضتت ةياصولا
.لوعفملا ةيراسلا

ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف كالمألا ليجست*
اهيف قالطنالا مت ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف ةيلحملا تاعامجلا كالمأ ليجست ةيلمع نإف ،راطإلا اذه يف

حلاصم نيب قيسنتلاب ةلصاوتم ةيلمعلاو ةيراقعلا اهرتافد جارختساو ةيالولا تايدلب كالمأ درجو رصح ةياهن عم
دقع لالخ نم كلذو ،ةلودلا كالمأ ةيريدمو يراقعلا ظفحلا ةيريدمو ةيلحملا ةيرادإلا ةيريدمو ةيالولا تايدلب
.ةيلمعلا ريس يرتعت دق يتلا تابقعلا فلتخم ليلذتو ةيلمعلا مييقت لجأ نم ةيرود تاعامتجا

ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا تاراقعلا لالغتسا فورظ.٢
ربتعت ليخادملل ةجتنملا تاراقعلا نم ةيتأتملا ةيلاملا دراوملا نإف ،ريرقتلا يف ءاج يذلا وحنلا ىلعو العف

مت ةيلحملا تاعامجلا تاكلتمم نيمثت راطإ يف عضولل اكرادتو ،كالمألا هذهل لثمألا لالغتسالا مدعل ةجيتن ةفيعض
تايدلبلل نيماعلا ءانمألاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر ةداسلا نم ةنوكم رئاودلا ىوتسم ىلع ناـجل ليكشت
ريغ ةيلاملا تاداريإلا ةميق رصح يف ناجللا هذه ةمهم روـحمتت ثيح ،تايدلبلا ةنيزخ ءانمأو بئارضلا ريدمو
ىلع لمعلا مث نمو ليصحتلا تايلأ ليعفتل ةمزاللا تامزيناكيملا يف ثحبلاو ةقباسلا تاونسلا ناونعب ةلصحملا

.ةيدلبلا ةنيزخ شاعنإ نمضي امب فورظلا نسحأ يف ةنكمملا ةيلاملا دراوملا عيمج ليصحت

نييحتلا بلطتت راجيإلا غلابم .٢.١
مقر عامتجالا لالخ تاميلعت ءاطعإ مت تايدلبلا ليخادم نيمثت لاجم يف رثكأ ةيلاعف نامضلو راطإلا اذه يف

9102 ةنس سرام21 خيراتب دقعنملا ةيلحملا تاعامجلا ليخادم نيمثت ةطشنأ ةعباتمب ةفلكملا ةيئالولا ةنجلل )20(
ةصاخلا تالوادملا نييحت لجأ نم ةلودلا كالمأ ريدم ديسلا عم قيسنتلل ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر ىلإ
راعسألا تاريدقت رابتعالا نيعب ذخألا لالخ نم ةيلحملا تاعامجلا ليخادم نيسحت ضرغل يئابجلا ليصحتلاب
ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا تارود لالخ ،ةيريدملا تاذ فرط نم ةدعملا ليخادملل ةجتنملا كالمألا ءاركل ةيقيقحلا

 .ةيراج ةيلمعلاو

)عبات( لودجلا

مقرلا

عومجملا

عومجملاةيدلبلا

ةرداص ةيراقع رتافدةيالولا تايدلب ةدئافلةرداص رتافد
تارادإ ةدئافل
ىرخأ تائيهو

كالمأفاقوألا
ةلودلا

عومجملا
صخياميف

صخياميفتايدلبلاكالمأ
تالحملاو قاوسألا ةلحرملا

ىلوألا
ةلحرملا
ةيناثلا

8

9

10

11

12

13

14

15

16

46

10

29

19

49

26

14

26

3

450

2

0

0

3

4

0

1

2

1

31

48

10

29

22

53

26

15

28

4

485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ميهاربإ دالوأ
نـيسريت
ناطلسلا نيع
رجحلا نيع
يبرعلا يالوم

دمحا يديس
ةرومعم
ةنساسحلا

ةنوخسلا نيع

24

10

20

17

4

25

12

18

3

321

22

0

9

2

45

1

2

8

0

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
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: ينكسلا عباطلا تاذ تالحملا صخي اميف –

تحت ايونس راجيإلا غلابم نييحتب موقت ةيالولا تايدلب عيمج نإف ينكسلا عباطلا تاذ تالحملا صخي اميف
ةيقرتلا نيواود فرط نم ةقبطملا ريياعملا دامتعاب ةيلمعلا ةنمضتملا تالوادملل ةياصولا حلاصم ضفر ةلئاط
.ةلودلا كالمأ ةيريدم حلاصم اهدعت يتلا ةيلاملا تاريدقتلا اذكو يراقعلا رييستلاو

 ينهملاو يراجتلا عباطلا تاذ تالحملا –

مدع اهمهأ لماوع ةدع ببسب كلذو اهئاشنإ نم ىغتبملا ققحتي مل ةينهملا و ةيراجتلا تالحملا صخي اميف
،ةينارمعلا تاءاضفلاو ةيناكسلا تاعمجتلا نع اهدعبك زاجنإلا تايلمع ءانثأ ةبسانملا ةيراقعلا ةيعوألا رايتخا
ىلع ناجل ءاشنإ مت عضولا كرادت ىلع اصرحو ،مهتطشنأ ةلوازم مدع ىلإ اهنم نيديفتسملاب ىدأ يذلا رمألا

:يتأيام ىلوتت رئاودلا ىوتسم

يتلا تالحملاو ةعزوملا ريغ تالحملا ءاصحإ لالخ نم تالحملا هذه نم نيديفتسملل ةيمسالا مئاوقلا ريهطت–
.ةيراجتلا مهتاطاشن اهباحصأ لوازي ال

.راجيإلا راعسأ نييحت–

.ةيراجتلاو ةيفرحلا تالحملا يبلاط تافلم ةسارد لالخ نم ةلغتسملا ريغ تالحملا عيزوت ةداعإ–

وأ ةيرادإ تاقحلم( ةيمومع قفارمك ةيراجتلا ةطشنألل اهلامعتسا رذعت ةلاح يف لامعتسالا ةهجو رييغت–
.)...خلإ ةيفاقث تاءاضف وأسرادم

راجيإلا غلابم عفد نود يسايسو يعامتجا عباط تاذ تايعمج فرط نم اهلغش متي كالمأ .2.3

لغشت يسايسو يعامتجا عباط تاذ تايعمج ةيالولا تايدلب ىوتسم ىلع دجوت ال هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت
  .اهتاقحتسم عفد نود اكالمأ

ةلغتسم ريغ ةيراقع كالمأ.2.4

ريضحت يرجيو ةيالولا تايدلب عيمج ىوتسم ىلع اهؤاصحإ مت ةلغتسملا ريغ ةيراقعلا كالمألل ةبسنلاب
قلعتملا810٢ ةنس تشغ٢ يف خرؤملا991–81 مقر يذيفنتلا موسرملا راطإ يف اهرييستب ةصاخلا طورشلا رتافد
.ماعلا قفرملا تاضيوفتب

كالمألل تاداريإلا تايلمع ذيفنتب ةقلعتملا ةيميظنتلا تاءارجإلل لاثتمالا مدع.2.5

جئاتن اهسكعت كالمألا تاداريإ ليصحت تايلمع ذيفنتب ةقلعتملا ةيميظنتلا تاءارجإلل لاثتمالا مدع نإ
سلاجملا ءاسؤر ةدئافل ةينيوكتو ةيسارد مايأ ميظنت ىلإ ةيالولا حلاصمب عفد يذلا رمألا ،ادج ةفيعضلا ليصحتلا
نويعماج ةذتاسأو ةيلاملا يف ءاربخ ريطأت نم تايدلبلا نئازخ ءانمأو تايدلبلل نيماعلا ءانمألاو ةيدلبلا ةيبعشلا

تاعامجلا ءادأ نيسحت نمضي امب ةيلحملا ةيلاملاب ةقلعتملا تاميظنتلاو ةينوناقلا تاءارجإلا حرش اهلالخ نم مت
 .ةيلاملا اهدراوم ليصحت يف ةيلحملا

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)نارهو ةيالو( تاليلت يداو ةيدلبل

: يتأي امك مكتدايس ىلع درن نأ ينفرشي

اهتعباتم تاءارجإو ةيراقعلا تاكلتمملا تانوكم.1

)401 اهددع( ةينهملاو ةيراجتلا تالحملا يف لثمتتو ليخادملل ةجتنم تاراقع كلمت تاليلت يداو ةيدلب
.ايرود راجيإلا غلابم نييحت متيو ةرجؤم اهلكو٥ اهددعو )ةيراوجو ةاطغم ( قاوسأو

يتلا يربلا لقنلا ةطحم يف لثمتتو ةلغتسملا اهنم يراجت عباط تاذ ةيمومع قفارم ىلع ةيدلبلا رفوتت–
يف لثمتتف ةلغتسملا ريغ ىرخألا امأ ةيمومع ةقيدحو ،)11 اهددع( تارايسلا رئاظحو ةديازملا قيرط نع تمت

.ةضايرلل نيتعاقو يدلبلا بعلملا
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ةيدلبلل ةيراقعلا تاكلتمملا درج.2

ةرمتسم درجلا ةيلمع نأ امك ،ةيدلبلا كالمألا لجس يف ةلجسملاو ةيكلملا تادنس ضعب ىلع ةيدلبلا زوحت–
.ةيضرألا رايتخا رضاحمو ةينقت تاقاطب دادعإ قيرط نع لجسلا يف ةلجسمو

قيرط يف ةريخألا هذهو ،ةينهمو ةيراجت تالحمو اقاوسأ امنإو ينكس عباط تاذ تاراقع كلمت ال ةيدلبلا–
.ةلودلا كالمأ حلاصم عم قيسنتلاب كلذو ،اهتاكلتمم لجس يف لجست ةيدلبلل اكلم حبصتل ةيوستلا

راجيإلا غلبمنـيـيــــحت.3

تابلطتم بسح ةرورضلا تعد اّملك ايرود راجيإلا غلابم نييحت متيو ةرجؤمو ةلوغشم تالحملا لك–
.)8٢/10/810٢و610٢ /1٢/٢1 خيراتب٥0/81و66/61 مقر تالوادملا( قوسلا

يف اهعضو متيس ريرقتلا اذه ىلع ءانبو مويلا ةياغل راجيإ لحم نكت ملو تايعمجلا اهلغشت يتلا كالمألا امأ–
           .لباقمب اهراجيإ لجأ نم لوادتلا فلم

 يدلبلا يبعشلا سلجملا  سيئر ةباجإ
)نارهو ةيالو( ليدق ةيدلبل

.910٢ يونسلا ريرقتلا يف اهجاردإ لجأ نم تاباجإلاب مكيفاوأ نأ ينفرشي

ةيدلبلل ةيراقعلا تاكلتمملادرج.1

تاططخملا جارختسا لالخ نم اذهو ةينوناقلا اهتعيبط ديدحتو ةيدلبلل ةيراقعلا تاكلتمملا ءاصحإ مت ثيح –
.يضارألا حسم ةيريدم نم جرختسم نايب عم يضارألل ةيحسملا

.ةيراقعلا رتافدلا جارختسا لجأ نم ويزرأب ةيراقعلا ةظفاحملا ىدل تاراقعلا هذهب صاخ فلم عاديإ مت ثيح –

ةفلكتلا،ةحاسملا( تامولعملا نييحتو نيودت عم ةيدلبلل ةيراقعلا كالمألا تانّوكم لجس كسم ةداعإ مت امك
.)ةينوناقلا ةعيبطلا– يضارألا رايتخا رضاحم،ةيلامجإلا

.راقع لك تايصوصخ بسح ةيراقعلا كالمألل فيرعتلا ةقاطب ءاشنإ–

.ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلاب كالمألا ليجست ةيلمعب لفكتلا لجأ نم ةلودلا كالمأ ةيريدم عم لصاوتلا–

ليخادملل ةجتنملا تاراقعلا لالغتسا فورظ.2

فرط نم لوادتلا ةداعإ بجومب كلذو ليخادملل ةجتنملا كالمألا فلتخمل راجيإلا غلابم نييحت مت ثيح
متت نأ ىلع ،810٢ ةنس ةيناثلاو٥10٢ ةنس ىلوألا ،نيتلحرم ىلع ليخادملل انيمثت اذهو يدلبلا يبعشلا سلجملا
.البقتسم راعسألا هذه ةعجارم ةداعإ

.ليخادملل ةجتنملا اهكالمأ فلتخم ءاركل ةديازملا أدبم ةيدلبلا دمتعت ثيح

.يسايسلاو يعامتجالا عباطلا تاذ تايعمجلا فرط نم اهلغش متي يتلا كالمألا صوصخب–

نم ةلوادم بجومب راجيإلا غلابم ديدحت عم ةيدلبلا كالمأ لغشل ةيقافتا عضوو ميظنت متيس ،راطإلا اذه يف
.البقتسم جمربتس يتلاو يدلبلا يبعشلا سلجملا فرط

عيمج ّنإف راطإلا اذه يفو ،راجيإلا غلابم عفد نودو دنس نود ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا لغش صوصخب–
ةشرو ءانثتساب هب لومعملا ميظنتلا قفو راجيإ دوقع بجومب اهلغش متي ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا
درطلاب مكح رودص متو ايئاضق امهتعباتم مت ثيحب ،ةيعرش ريغ ةقيرطب امهلغش مت نيذللا ،كشكلاو ميحلتلا

.يئاضق رضحم فرط نم ذيفنت عوضوم حبصأ يذلاو ةيدلبلاب تقحل يتلا رارضألل يداملا ضيوعتلاو
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 ةلغتسملا ريغ ةيراقعلا كالمألا.3

امك011 نم الدب ،اقباس رامحلاب رصنلا يحب ةيراوجلا قوسلاب تالحم01  ليدق ةيدلب ىوتسم ىلع دجوي
مدعل ارظنو ،راجيإ دوقع بجومب اهؤارك مت يتلاو ،هالعأ عجرملا يف روكذملاو تاباجإلا لحم لودج يف انـّيبم ءاج
ةدئافل تالحملا ةداعإ مدع اذكو يراجتلا مهطاشن لالغتسا مدع ةجحب نيرجأتسملا فرط نم راجيإلا غلابم عفد
اذه نإف ةناضحلا رادل ةبسنلاب اّمأ .قوقحلا دادرتسال ةيئاضقلا تاهجلا ىلإ ءوجللا مت ،اهئارك ةداعإ لجأ نم ةيدلبلا
.لجاعلا بيرقلا يف هليهأت ةداعإ بلطتيو لالغتسالا لجأ نم أيهم ريغ راقعلا

ميظنتل اهؤارك متيو ،ةيدلبلا فرط نم ةرشابم ةقيرطب ةلغتسم ةريخألا هذه نإف ،امنيسلا ةعاقل ةبسنلاب
.ءاركلا غلبم ديدحت مت امدعب تايعمجلاو تامظنملا فلتخمل ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تارهاظتلا

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)نارهو ةـيالو( ويزرأ ةيدلبل

،صئاقنلاب ةقلعتملا ةباجإلاو ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا ةنمضتملا مكريرقت يف ةرداصلا تايصوتلاب المع
: ةيتآلا ةذختملا تاءارجإلاو ةباجإلا نودجت

اهنم ضعبلا رفسأ يذلاو راجيإلا دقع ماربإل ةديازملا أدبم قيرط نع اهتاكلتمم نييحت يف ةيدلبلا ترشاب دقل *
: يتأي ام ىلع

06 مقر ةلوادملا بسح ايرهش جد00,000.06 لداعي ام ،ايونس جد00,000.0٢7 غلبمب يراجت لحم ءارك–
.80/40/810٢ يف اهيلع قداصملاو٥٢/30/810٢ يف ةخرؤملا

381 مقر ةلوادملا بسح ايرهش جد66,666.66٢ لداعي ام ،ايونس جد00,000.00٢.3 غلبمب يدلبلا حبذملا ءارك–
.ميمرتلا لاغشأ ءاهتنا دعب ةمدخلا زيح لخديل .61/٢1/810٢ يف اهيلع قداصملا6٢/11/810٢ يف ةخرؤملا

٢٥1 مقر ةلوادملا بسح ايرهش جد00,000.6 غلبمب ةنيدملا طسو ةاطغملا قوسلاب10 مقر لحم ءارك–
.٥٢/01/810٢ يف اهيلع قداصملا٥٢/90/810٢ يف ةخّرؤملا

3٥1 مقر ةلوادملا بسح ايرهش جد00,000.6 غلبمب ةنيدملا طسو ةاطغملا قوسلاب٢0 مقر لحم ءارك–
.٥٢/01/810٢ يف اهيلع قداصملا٥٢/90/810٢ يف ةخّرؤملا

4٥1 مقر ةلوادملا بسح ايرهش جد00,000.81 غلبمب ةنيدملا طسو ةاطغملا قوسلاب71 مقر لحم ءارك–
.٥٢/01/810٢ يف اهيلع قداصملا٥٢/90/810٢ يف ةخّرؤملا

٥٥1 مقر ةلوادملا بسح ايرهش جد00,000.٥1 غلبمب ةنيدملا طسو ةاطغملا قوسلاب81 مقر لحم ءارك–
.٥٢/01/810٢ يف اهيلع قداصملا٥٢/90/810٢ يف ةخّرؤملا

٥٢/90/810٢ يف ةخّرؤملا1٥1 مقر ةلوادملا بسح ايرهش جد00,000.٥6 غلبمب رحبلا ةهجاوب كشك ءارك–
.٥٢/01/810٢ يف اهيلع قداصملا

قاوسألاب ةقلعتملا راجيإلا غلابم حارتقا ىلع٥0/٢1/810٢ خيراتب اهتسلج يف داصتقالاو ةيلاملا ةنجل تلمع امك *
 : ةيتآلا

،ةنيدملا طسو ةاطغملا قوسلا–

،نقحملا نكسم0٥8 يح قوس–

،رداقلا دبع ريمألا يح نكس477 يح قوس–

،نكسم00٥1 يح ةاطغملا قوسلا–

.رحبلا ةهجاوب كاشكأ٥–
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مقر ةلوادملا قيرط نع راجيإلا غلبم نيسحتل غلبم حارتقا مت،ينكسلا عباطلا تاذ تالحملل ةبسنلاب امأ
ةطلسلا فرط نم اهيلع قداصي مل نكل ،91/01/710٢ يف ةخّرؤملا031 مقر ةلوادملاو ،٢0/11/610٢ يف ةخّرؤملا911
.بابسألا فلتخمل ةيصولا

يراجتلاو ينهملا عباطلا تاذ تالحملا

.ةقفرملا تالوادملا بسح ايرهش جد00,000.٥٢ ىلإ جد00,00٥ نيب ام حوارتت ايلاح ةقبطملا ءاركلا غلابم نإ

.70/90/٥00٢ يف اهيلع قداصملا٥00٢–70–90 يف ةخّرؤملا63 مقر ةلوادملا –

.41/80/٥00٢ يف اهيلع قداصملا600٢–60–٢1 يف ةخّرؤملا84 مقر ةلوادملا –

.تايعمجلا فرط نم اهلغش متي كالمأ *

.91/٥0/910٢ دحألا موي ةمداقلا ةسلجلا يف اهنأشب لوادتلا متيس ،ايرهش جد00,000.٢ غلبم ديدحت ةيدلبلا تررق

ةلغتسم ريغ ةيراقع كالمأ *

.اقباس حالفلا قوس ،ةريخ ةلال قوس–1

رادصتسا لجأ نم ،90/٥0/910٢ يف نيخّرؤم4463و٢463 مقر ويزرأ ةمكحم سيئرل نيبلطب ةيدلبلا تمدقت
ذخأو قاوسألا هتاه ىوتسم ىلع نيدجاوتملا صاخشألا باوجتساو قاوسألا ةنياعمل يئاضق رضحم نييعتب رمأ

راجيإ دوقع ماربإب اّمإ ةيرادإلا ةيعضولا ةيوستل ةينوناقلا تاءارجإلاب مايقلا نم ةيدلبلا نيكمتل ةيفارغوتوف روص
.ةيئاهن ةفصب ةيدلبلا طورش نوضفري نيذلا صاخشألل ةبسنلاب درطلا وأ راجيإلا غلبم نييحت عم

ةاطغملا قوسلا ،باضهلا يح نكس477 قوس ،نقحملا0691 ةنسربمسيد11 يح قوس ،ةريخ ةلال قوس–٢
.باضهلا يح

،7٢/٢0/910٢ يف ةخّرؤملا84 مقر ةلوادملا بسح ماعلا قفرملا ضيوفت أدبم قيرط نع اهؤارك متيس–
.ةقداصملل ةرئادلا حلاصم ىوتسم ىلع ةدجاوتملا

امنيسلا ةعاق *

:يتأي امك امنيسلا ةعاق لامعتسا غلابم ديدحت مت

.دحاولا مويلل جد00,000.٥٢ : تاناجرهملاو ةيبعشلا تاعمجتلا ميظنتل ةعاقلا لامعتسا–

.دحاولا مويلل جد00,000.01 : امنيسلا ةعاقل ةقحلملا ةعاقلا لامعتسا–

.40/٢1/810٢ يف اهيلع قداصملا6٢/11/810٢ يف ةخّرؤملا881 مقر ةلوادملا بسح

نيرفاسملا ةطحم - تالفحلل ناتعاق*

.ةينوناقلا تاءارجإلا ةرشابمو ةديازملا نع نالعإلا اهدعب متيل ،ةديازملا أدبم لجأ نم لوادتلا متيس

ةنيدملا طسو ةاطغملا قوسلا *

اهعيزوت ةداعإو قوسلا بناجب نيدجاوتملا نييوضوفلا راجتلا ليحرت ةيلمع تمت ،ةئيهتلا ةيلمع مامتإ دعب
.٥1/10/910٢ خيراتب اهحتفو

11 مقر ةلوادملا قيرط نع ددحم يلام غلبمو راجيإ دوقعب ةلغتسم تاعدوتسملا لك:قراوزلل عدوتسم *
.٢0/40/6991 يف اهيلع قداصملا ،41/10/6991 يف ةخّرؤملا
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يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)نازيلغ ةيالو( نازيلغ ةيدلبل

 : يتآلا ميسقتلا بسح تاظحالملاو تاحيضوتلاب مكيفاوأ نأ ينفرشي

ةينوناقلا اهتعيبط ديدحــتو ةيراقعلا تاكلتمملا ءاصحإ–

يشاوملل قوسك اهؤاركو٢10٢ ةنس اراتكه71 ةحاسمب ضرأ ةعطقل ةيدلبلا لالغتسا ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت
زاجنإ ضرغب ةيدلبلا ةدئافل راقعلا صيصخت نمضتملاو30/٢1/310٢ يف خرؤملا ةيالولا يلاو رارق بجومب ناك

ةيضرألا رايتخا رضحم نأ نّيبت راقعلا اذه ةيكلم يعّدي صخش عم يئاضقلا عازنلا ءانثأو .يشاوملا عيبل قوس
لصأل دوعت تادنسل ثحب ءارجإب ةيدلبلا ترداب اهرثإ ىلعو ،ةلودلا كالمأل دوعت ةيضرألا ةعطقلا ةيكلم نأ ىلع دكأ
ىدل ماهملا ليهست لجأ نم ةلودلا كالمأ ةيريدم ىلإ هنم ةخسن تّملس يذلا ططخملا بسح4981 ةنس ذنم ةيكلملا
تلاز ال ةيضقلا نأ امبو ،ةبقحلا كلتل ةيراقعلا تاقاطبلاو ةيكلملا دوقع فيشرأ زوحت يتلا ةيراقعلا تاظفاحملا

.ريخألا اذه رارق رظتنت ةيدلبلا نإف ،ةلودلا سلجم ىوتسم ىلع ةحورطم

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم لجس كسم–

ةيلام ةنس لك ةياهن دنع ةيدلبلا تانّوكم لجس نييحتب ةيدلبلا كالمأ ةحلصم موقت نازيلغ ةيدلبل ةبسنلاب
.لجسلا يف اهليجست بجاولا رصانعلا عيمج اهيف ركذت ليخادملل ةجتنملا ريغو ةجتنملا

راجيإلا رعسنايبتلا
اقباس يرهشلا

راجيإلا رعس
يلاحلا يرهشلا

ةظحالملا

1

٢

3

جد٥.00.000

جد1.00.00٥

جد00.000.3

بتاكم

تانكس

كاشكأ

جد1.00.00٥

جد00.00٥

جد00.00٥

مقرلا

كالمألل تاداريإلا تايلمع ذيفنتب ةقلعتم تاءارجإ *

ضفرلا ةلاح يفو ،ليصحتلل ةيقبتملا غلابملاب ةصاخلا تاراذعإلا غيلبت لجأ نم يئاضق رضحم نييعت مت دقل
.لحملا ءالخإو دقعلا خسف عم ةيئاضقلا ةعباتملا متت

ةينوناقلا اهتعيبط ديدــحـتو ةيراقعلا تاكلتمملا ءاصحإ *

.ةصتخملا حلاصملا عم قيسنتلاب ةينوناقلا ةعيبطلا ديدحتو ءاصحإلا ةمهمب مايقلل يراقع ريبخ نييعت مت دقل

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ

)ركسعم ةيالو( قيس ةيدلبل

تايصوتل اذيفنتو ةيدلبلا ةينازيم نيسحت لجأ نمو ليخادمل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا نيمثت ةداعإ راطإ يف
تاداهتجاب ةيدلبلا كالمأ ةحلصم تماق اذهل ،ةيدلبلا تاكلتممب صاخلا لجسلا نيوكت صوصخب ةبساحملا سلجم
كالمألل ايراقع ارتفد71و ةجتنملا ريغ كالمألل ايراقع ارتفد6٥( ايراقع ارتفد37 جارختسا مت ثيح ةصاخ
مايقلل يراقع ريبخ نييعت مت ،اهب ةصاخلا ةيراقعلا رتافدلا جارختساو تاكلتمملا يقاب ءاصحإ دصقو ،)ةجتنملا

.ةيلمعلا هذهب

رياربف رهش نم رشع عساتلا خيراتب ةرجؤملا تاراقعلا نيمثت ةداعإ تمت ةيدلبلا تاداريإ نم عفرلا دصقو
:يتآلا لودجلا بسح اذهو ،)810٢( رشع ةينامثو نيفلأ ةنس
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ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا نمض كالمألا ليجست–

ةرئادلا حلاصم عم نواعتلاب ةيدلبلا حلاصم تماق ،ةيدلبلا تاكلتممل ةيكلملا تادنس مظعم بايغ لظ يف
اذه يف متو ،ضرألل ةينوناقلا ةعيبطلا ديدحت دصق راقع لكل ةيضرألا رايتخا رضاحم دادعإب ةينعملا تايريدملاو
8٢ اهنم تردصأ ثيح ،كلم8٢1 اهددع غلابلاو ةيراقعلا كالمألا عيمجب ةلودلا كالمأ ةيريدم ةافاوم ،صوصخلا

 .ةيئاهن ليجست ةداهش

راجيإلا غلابم نييــحــت–

ةيجيردت تادايز قيبطتو ةيراجتلا تالحملا راجيإ لدب نييحتب ةيرود ةفصب ةيدلبلل ةيلاملا ةنجل موقت
ةبسن ببسب نيرجؤملا نم ريبك ددع رمذت ظحول هنأ ريغ ،هتحاسمو لحملا عقوم اهّمهأ ريياعم ةدع ىلع ادامتعا
فيراصم اهنع تبترت ةيئاضق تاعازن هنع مجن يذلا رمألا ،راجيإلا لدب عفد نع مهفوزعو ةجتانلا تادايزلا

.ةيدلبلا ةنيزخ نم ةربتعم

راجيإلا غلبم عفد نود ةيعامتجاو ةيسايس تايعمج لبق نم كالمأ لغش–

يعامتجالا عباطلا تاذ تامظنملاو تايعمجلا ضعب ةحلصمل ةيدلبلل كلم تاراقعلا ضعب ةيدلبلا تصصخ
ميتيلا لفاك ةيعمجك ةليبنلا ةيعامتجالا اهماهم يف اهتدعاسمو ةيوعمجلا ةكرحلا عيجشت ضرغب لباقم نودب
.تائيهلا هذهل راجيإ دوقع دادعإ ةيفيك سردتس مكتايصوتب اذخأ هّنأ ريغ ،... مكبلا مصلا داحتاو

ةلغتسملا ريغ ةيراقعلا كالمألا–

ضرغب تاءارجإ ذاختا يف ريكفتلا متيو ،ةلغتسم ريغ تناك يتلا كالمألا نم اددع ةيدلبلا حلاصم تصحأ
ةعبات ةينقت ةحلصمك امهدحأ صيصخت متيس ناعدوتسم لاثمك ،راجيإلل وأ لالغتسالل ءاوس اهنم ةدافتسالا

ةيئالو ةنجل ءاشنإ متف تارايسلا فقاوم صخي اميف امأ .ءاشنإلا ددصب يه يتلا ةيدلبلا تايبودنملا ىدحإل
.لصحت يتلا راعسألاو قرطلا ديدحت اذكو اهلالغتسا حنمل اهذاختا بجاولا تاءارجإلا طبضل

كالمألل تاداريإلا تايلمع ذيفنت–

ايلعف متي اهرادصإ ّنأ ريغ ،ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف متت اهنأ ىلإ مترشأ ليصحتلا تادنس رادصإب قلعتي اميف
بساحملا ّنإف ،ةتبثملا ةيراقعلا كالمألا جتان عومجمل ليصحتلا تادنس نيمضتل ةبسنلابو .رهش لك ةياهن
عفد مدع ةلاح يف ليصحتلل يقابلا ديدحت نكمي ال ةمث نمو راجيإلل يلعف ليصحت ةباثمب دنسلا ربتعي يمومعلا
.الماك غلبملل رّجؤملا

ةاقتسملا تانايبلاف ،اهمكارتو ةلصحم ريغ نويد ءوشنو تاليصحتلا غلبم هسفن وه تاديدحتلا غلبم امأ
:يتآلا لودجلا اهنــّيبي امك يه٥10٢و410٢ ةيرادإلا تاباسحلا نم

ليصحتلاتاريدقتلا

41٠2

51٠2

9٥,168.1٢0.64

7٢,911.04٢.3٥

8٢,71٢.٥٥٥.3٥

1٢,340.٢8٥.٢7

ةنسلا
ةيلاملا

تاديدحتلا

8٢,71٢.٥٥٥.3٥

1٢,340.٢8٥.٢7

يقابلا
ليصحتلل

96,٥٥3.33٥.7

49,3٢9.143.91

)%(ةبسنلا

39,٥8

٥3,37

نيرجأتسملا نم تاداريإلا ليصحتل ةمزاللا ةيرورضلا تاءارجإلل يمومعلا بساحملا ةرشابمل ةبسنلابو
،ليصحتلل ةيقابلا غلابملا ددحي يذلا يرادإلا باسحلاب صاخلا93 مقر قحلملا فرصلاب رمآلا ردصي ،نيرخأتملا

.يمومعلا بساحملل ّملسيو
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 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)نازيلغ ةيالو( رمطملا ةيدلبل

: نأشلا اذه يف ةذختملا ريبادتلاو تاءارجإلاب مكتدايس يفاون نأ انفرشي

يف ةخرؤملا69000 مـقر ةيرازولا ةرـكذملا ىوـتحمل اـقيبطت : لـيخادملل ةـجتنملا ةيراقعلا تاـكلتمملا نـيمثت–
رهسلل ةغلاب ةيمهأ تطعأ يحلاصم نإف ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا كالمأ نيمثتب ةقلعتملاو610٢ ةنس سرام01
رعس ةعجارم ةيناكمإ عم يدلبلا يبعشلا سلجملا تالوادم قفو اذهو ،ةـيراجتلا تالحملا نـييحتو نـيمثت ىلع
.كلذ ىلع صنت راجيإلا دقع يف ةدام ةفاضإ لالخ نم دقعلا ديدجت ةلاح يف تاونس )3( ثالث لك راجيإلا

ةيدلب ةنجل نييعت قيرط نع كلذو ،اهب لومعملا ةديازملا تاءارجإ قفو تانكسلاو تالحملل راجيإ دقع ماربإ–
.ةـيدودرم رـثكأ اـهلعجو نـطابلا نم ءارـكلا ةرـهاظ نم دـحلل

نم ديدعلا ىلإ امئاد يحلاصم ىعستف نيرجأتسملا قتاع ىلع يتلا نويدلا ليصحت ةعباتم صخي اميف–
مادعنال ارظن ادج ةليئض ةينوناقلا لولحلا ىقبت نكلو ،ليصحتلل )تاراذعإ ،تاءاعدتسا( ةينوناقلاو ةيدولا قرطلا

.اهحلاصل ماكحألا ذيفنتل ةدهاج ىعست ةيدلبلا ّنأ ّالإ ،يئاضقلا رضحملا فيراصم

ىلع رجألا ةعوفدملا تارايسلا فقاوم ةسارح طاشن ميظنتب ةصاخلا تاءارجإلا لامكتسا ددص يف ةيدلبلا–
.٢10٢ ةنس ربمفون0٢ يف خّرؤملا7٢1٢ مقر يرازولا روشنملل اقيبطت ،ةيدلبلا ىوتسم

لاثم راجيإلا قيرط نع ةيداصتقالا تاسسؤملاو تالاكولل ةلغتسملا ريغ ةينهملا تالحملا ضعب ليوحت–
جد009 هردق يرهش غلبمب رئازجلا ديرب ةيريدم ىلإ رمطملا ةيدلب سادلا يحب ةينهم تالحم6 ليوحت ،كلذ ىلع
ةيمومعلا ةمدخلا نيسحت ىلإ فدهي ءارجإلا اذهو80/11/810٢ يف ةخّرؤملا33/810٢ مقر ةلوادملل اقفو دحاولا لحملل
.ىرخأ ةهج نم كالمألا ةيدودرم نيسحتو ،ةهج نم نطاوملا نم ةرادإلا بيرقتو

.ةنس لك يف متي ةيدلبلا تاكلتمم لجسل يرودلا نييحتلا–

ةيريدم عم مئاد لاصتا يف انحلاصم ّنإف ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف كالمألا ليجست صخي اميف امأ–
ظفحلا ةيريدمو ةينطولا كالمألل ماعلا لجسلا يف ةيراقعلا كالمألا عيمج درج انل ىنستي ىتح ةلودلا كالمأ
  .ةيدلبلا مساب يراقعلا كلملا ةزايح تبثت يتلا ةيكلملا دوقع جارختسال يراقعلا

تاءارجإ نمض ىرخألا كالمألا نم ضعبو ،ةيئاهن ةفصب ةيسردملا لكايهلا ليجست مت دقف ،متلضفت امك
.ةلودلا كالمأ ةيريدم ىوتسم ىلع يراقعلا قيقحتلا

تالسارملا ىلع درلا صوصخب ةلودلا كالمأ ةيريدم ىوتسم ىلع تابوعص ىقلتن اننأ مكملعن ةراشإلل–
.)ليجستلا ةداهش تابلط ،يأرلا ءادبإ ،تاراسفتسا ،يحاتتفالا رعسلا ،صيصخت تابلط( انحلاصم نع ةرداصلا

 .تالسارملا نع راسفتسالل ةلودلا كالمأ ةيريدم حلاصم ىدل  لقنتلل تارملا نم ديدعلا يف أجلن ثيح

ينهم لحم8٥1 اهنم : يدلب كلم70٢ ىلعرفوتت ةيدلبلا نإف ليخادملل ةجتنملا كالمألا صخي اميف امأ–
لغتسم ريغ اهبلغأ ( نيلغتسملا فرط نم راجيإلا غلبم عفد يف يبسنلا جردتلا مكحب ادج ةليئض ربتعت هليخادم
ةفاضإو8٢/10/610٢ خيراتب80/610٢ مقر ةلوادملا بجومب اهنيمثت مت ايراجت الحم٢4 اهنم ،) يفارغجلا هعقوم مكحب
.تاونس )3( ثالث لك رعسلا ةعجارم ةيلباق ىلع صنت راجيإلا دقع يف ةدام

ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا مادعنال عجار كلذ نإف ةيدلبلا ىوتسم ىلع ليخادملا ىوتسم صقن صخي اميف–
.)ةيراوجلا قاوسألا ،ةيعوبسألا قاوسألا( ليخادملل

 تاـــــــــحارتقا

نإ مهتبقارمو مهتعباتم صخي اميف ةينهملا تالحملا نم نيديفتسملا عم اههجاون يتلا لكاشملل ارظن–
.هسفن وه يقب لاكشإلا ّنأ ريغ ،نيرخآ نيديفتسمب مهلادبتسا ةرم لك انيلع رذعتف ،ةطشان ريغ وأ ةطشان تناك
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اهب لومعملا تاءارجإلا سفن عابتاو راجيإلا قرط ثيح نم ةيراجت تالحم ىلإ ةينهملا تالحملا ليوحت حرتقن اذل
غلبمل يبسنلا جردتلا نع ءانغتسالاو ليخادملل ةيدودرملا نيسحتل اذهو ةديازملا تاءارجإك ةيراجتلا تالحملا عم
ةدجاوتملا تالحملا هضرفت يذلا صقنلا ةيطغتل تالحملل يجيتارتسالا عقوملا بسح ءاركلا راعسأ فييكت عم راجيإلا

.ينهملا وأ يراجتلا طاشنلا ةلوازمل ةمئالملا ريغو ةليئضلا ةيناكسلا ةفاثكلا تاذ ةيئانلا قطانملا يف

قتاع ىلع يتلا نويدلا ليصحتل ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلا مامتإل يئاضق رضحم عم دقاعتلا ةرورض–
.)...،ذيفنتلا ،غيلبتلا( نيرجأتسملا

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)نازيلغ ةيالو( يلع نب دـمحما يديس ةيدلبل

 :يتأي امب مكتدايس يفاون نأ انفرشي

 :ليخادملل ةجتنملا ةصاخ ةيدلبلا تاكلتمم نيمثتو رييست يف اهيلع دمتعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا عجارملا

.هنم861 ىلإ7٥1و٢8  داوملا اميس الو ةيدلبلاب قلعتملاو110٢ ةنس وينوي٢٢ يف خّرؤملا01–11 مقر نوناقلا–

.مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق نمضتملاو0991 ةنس ربمسيد لوأ يف خّرؤملا03–09 مقر نوناقلا–

رييستو ةرادإ تايفيكو طورش ددحي يذلا ،٢10٢ ةنس ربمسيد61 يف خّرؤملا7٢4–٢1 مقر يذيفنتلا موسرملا–
.ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا

.ماعلا قفرملا ضيوفتب قلعتملاو810٢ ةنس تشغ٢ يف خّرؤملا991–81 مقر يذيفنتلا موسرملا–

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نع ةرداصلا610٢ ةنس سرام01 يف ةخرؤملا69مقر ةركذملا–
.ةيلحملا تاعامجلا كالمأ نيمثتب ةقلعتملاو ةينارمعلا

  اهتعباتم تاءارجإو ةيدلبلا ةيراقعلا تاكلتمملا تانّوكم.1

: ةيتآلا تاراقعلا نم ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا تاكلتمم نوكتت

،ةيعوبسألا قوسلا .1

،يدلبلا حبذملا .٢

،٢ اهددعو ةيرادإلا تالحملا .3

،ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا زكرم .4

،نيرفاسملل يربلا لقنلا ةريظح .٥

،ةيراجت تالحم )3( ةثالث .6

.عيراشملا يوذ نيلاطبلا ةدئافل فرصتلا تحت ”بابشلا ليغشت“ جمانرب راطإ يف زجنم لحم )001( ةئام .7
.ةيدلبلا تاكلتمم لجس يف9٢ مقر قحلملاب ةلجسم كالمألا هذه

ةباقرلاب ةينعملا تايدلبلل ةيراقعلا تاكلتمملا تانوكم .1.1

.اهيف مكحتلا ىلإ جاتحـت ةيلمع : ةيدلبلل ةيراقعلا تاكلتمملا درج .1.2

عيمج ءاصحإو درج ةيلمع تمت ،اهنيمثتو ةيدلبلا تاكلتمم رييست لوح لوعفملا يراسلا ميظنتلا راطإ يف
يف كلذك عورشلاو اهلامعتسا ةهجوو ةينوناقلا اهتعيبط ديدحتو ،ةصاخ ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا تاكلتمم

 .اهل ةيكلملا تادنس ةيوست تاءارجإ
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اهكلمت يتلا تاراقعلا لك ةفرعمو ءاصحإ مت:ةينوناقلا اهتعيبط ديدحــتو ةيراقعلا تاكلتمملا ءاصحإ–
،ةينوناقلا ةعيبطلا( اهب ةطبترملا ةصاخلا تامولعملا لك ىلإ ةراشإلا تمت دقو ،زاجنإلا روط يفو ةزجنملا ةيدلبلا
.)......ةميقلا ،ةحاسملا ،لامعتسالا

 ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانّوكم لجس كسم–

موسرملا ماكحأل ةقباطم تامولعملا عيمج طبض عم ةنس لك هنييحتو ةيدلبلل ةيراقعلا كالمألا لجس كسم مت
.ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو1991 ةنس ربمفون3٢ يف خرؤملا٥٥4–19 مقر يذيفنتلا

تارارق حنم مت ،ةيئادتبالا سرادملا صخي اميف:ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا نمض كالمألا ليجست–
ماعلا لودجلا ىوتسم ىلع ىرخأ ةيئادتبا سرادم )6( تس ةيوست راظتنا يف ةيئادتبا سرادم )4( عبرأل صيصختلا
.ليخادملل ةجتنم ريغ يهو ةينطولا كالمألل

ليخادملل ةجتنملا تاراقعلا لالغتسا فورظ.2

.ةرورضلا ءاضتقا دنع راجيإلا غلبم نييحتو ةيدلبلل ةعباتلا ليخادملل ةجتنملا تاراقعلا لالغتسا متي

ةظحالملاعقوملاراقعلانييعتوةعيبط

1

٢

3

4

٥

6

7

8

9

01

ربمفون لوأ عراش

ريكب يلع عراش

نمسلا نيع نب ةوخألا عراش

نمسلا نيع نب ةوخألا عراش

ءادهشلا عراش

ربمفون لوأ عراش

 خيشلا يقورز ديهشلا يح

نيدلانب

قراط يس ديهشلا يح

قراط يس ديهشلا يح

يلع نب دــمحما يديس

ةيكلملا تادنس رفوت مدع

ةيكلملا تادنس رفوت مدع

ةيكلملا تادنس رفوت مدع

ةيكلملا تادنس رفوت مدع

ةيكلملا تادنس رفوت مدع

ةيكلملا تادنس رفوت مدع

ةيكلملا تادنس رفوت مدع

ةيكلملا تادنس رفوت مدع

ةيكلملا تادنس رفوت مدع

ةيكلملا تادنس رفوت مدع

مقرلا

دمحأ نمسلا نيع نب  ديسلل رجؤم يراجت لحم

رداقلا دبع لالقس نب ةلمرأ  ةديسلل رجؤم يراجت لحم

ىسيع يابلب ديسلل رجؤم يراجت لحم

يعاــمــتــجالا ناــمضلا قودــنص ةــلاــكوــل رــجؤم لــحــم

ءارجألا ريغ

–ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا كنــبــل رــجؤم لــحــم

دهاجملا ةعاق “ نازيلغ لالغتسالل يوهجلا عمجملا

“ بيبحلا داقر موحرملا

)ةناضحلا راد( ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا زكرم

نيرفاسملل يربلا لقنلا ةريظح

ةيعوبسأ قوس

يدلبلا حبذملا

”بابشلا ليغشت“ جمانرب راطإ يف زجنم لحم001

 عيراشملا يوذ لاطبلا بابشلا ةدئافل
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81٠2 ةنسل ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا تاكلتمم-نييحتلا بلطتت راجيإلا غلابم .2.1

ةظحالم وأ رجأتسملا مسا

زايتمالا بحاص

يونسلا غلبملا
هليصـحـت عقوتملا

ةياهن خيرات

دقعلا

ةيادب خيرات

دقعلا
ةحاسملا  ةعيبط

كلملا
دقعلا ةدم

ةداعإ متيس
حبذملا ةئيهت

يدلبلا

دـقعـلا خسف مـت
خـــيراتب

60/80/810٢

/

/

ةــــــــــــــــــــــــــكرشلا م.م.ذ.ش
رـيــيستــل ةــيرــئازـجلا
)MEGAS( قاوسألا

ناـمحرلا دــبع نــيارق

- نارــــــــــهو -

ةكرشلا م.م.ذ.ش
رييستل ةيرئازـجلا
)MEGAS( قاوسألا
ناـمحرلا دــبع نــيارق

نارـــــــــهو

يجاود دوـلـيم
هـللا دبـع

يلـع نب دـمحما يديس

يوـهجلا رـيدـملا
ينطولا قودنـصلل

تانيمأتلل
ريـغل ةيعامتجإلا

ءارجألا

ةحالفلا كنب ريدم -
 ةيفيرلا ةيمنتلاو

يوهجلا عمجملا -
نازيلغ لالغتسالل

٢٥0

جد00.000.001.8

جد00.000.036

00

جد٢.00.000.0٢1

جد00.000.861

جد00.006.7٥

جد00.000.84

جد79.179.087

00

٢1/40/910٢

٢1/40/910٢

-

8٢/٢0/910٢

7٢/90/910٢

13/٢1/910٢

10/11/0٢0٢

/

/

31/01/710٢

31/01/710٢

-

10/30/610٢

8٢/90/610٢

10/10/710٢

٢0/11/710٢

/

/

ارآ9٥ راتكه1

ارايتنس6٢

ارآ01

ارايتنس٥4

٢م071

ارآ8٢

ارايتنس33

٢م93٢1

٢م0٢

٢م883

٢م0٢

دحاولا لحملل

٢م0٢

دحاولا لحملل

قوـسلا -
ةيعوـبـسألا

طيحملا -
قوسللجيسملا

ةيمويلا

يدلبلا حبذملا

لقنلا ةريـظح -
يربلا

نيرفاسملل

لابقتسا زـكرم -
ةلوفطلا
ةريـغصلا

قودنصلا -
ينطولا
تانيمأتلل
ةيعامتجالا
ءارـجألا ريـغل

ةحالفلا كنب -
ةيمنتلاو
– ةيفيرلا

يوهجلا عمجملا
لالغتسالل
٢٥0 نازيلغ

زجنم لحم001
جمانرب راطإ يف

باـبشلا لـيــغشت
نيلاطـبـلا ةدـئاـفـل
عيراشملا يوذ

تالحم3
ةيراجت

 فصنو ةنس

-

)3( ثالث
تاونس

)3( ثالث
تاونس

)3( ثالث
تاونس

)3( ثالث
تاونس

)3( ثالث
تاونس

/
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.ينكس عباط تاذ تالحم ةيدلبلا كلتمت ال:ينكسلا عباطلا تاذ تالحملا –

جمانرب راطإ يف زجنم لحم001 ةيدلبلا ىوتسم ىلع دجوي:يراجتلاو ينهملا عباطلا تاذ تالحملا–
قفو نيديفتسملا عم راجيإلا دوقع ماربإ متي ثيح ،عيراشملا يوذ نيلاطبلا ةدئافل فرصتلا تحت بابشلا ليغشت
عضو تايفيكو طورش ددحي يذلاو110٢ ةنس سرام0٢ يف خرؤملا911–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ
كلتمت امك ،عيراشملا يوذ نيلاطبلا ةدئافل فرصتلا تحت ”بابشلا ليغشت”جمانرب راطإ يف ةزجنملا تالحملا
.ةلغتسم ريغ ةيراجت تالحم )3( ةثالث ةيدلبلا

راجيإلا غلبم عفد نودبو دنس نودب ةيدلب ةيراقع كالمأ لغش .2.2
.راجيإلا غلبم عفد نودبو ةلغتسم ريغو ةيكلم دنس نودب تالحم )3( ةثالث دجوت

راجيإلا غلبم عفد نود يسايسو يعامتجا عباط تاذ تايعمج فرط نم اهلغش متي كالمأ .2.3
.راجيإلا غلبم عفد نود يسايس وأ يعامتجا عباط تاذ تايعمج فرط نم هلالغتسا متي كلم يأ ةيدلبلا كلمت ال

ةلغتسم ريغ ةيراقع كالمأ .2.4
.ةيكلملا تادنس رــفوت مدــع ببسب ةلغتسم ريغ ةيراجت تالحم )3( ةثالث–

.هتئيهت ةداعإ متيس اذل هتلاح روهدت ببسب لغتسم ريغ يدلبلا حبذملا–

كالمألل تاداريإلا تايلمع ذيفنتب ةقلعتملا ةيميظنتلا تاءارجإلل لاثتمالا مدع .2.5
: ةيدلبلا تاكلتمم نيمثتل ةذختملا تالوادملا–

عوضوملا
خيراتومقر

ةظحالملاةلوادملا

1

٢

3

4

٥

61/610٢
: موي ةسلج
90/30/610٢

831/610٢
: موي ةسلج
٢٢/٢1/610٢

931/610٢
: موي ةسلج
٢٢/٢1/610٢

74/710٢
: موي ةسلج
81/1/710٢

94/710٢
: موي ةسلج
٥٢/01/710٢

: خيراتب دقعلا خسف مت
60/80/810٢

دــــقــــع قــــحــــلــــم مارـــــبإ مت
)6( ةـــتس ةدمل راـــجــــيإلا
: نم ءادتبا رهشأ

31/01/810٢
٢1/40/910٢ ىلإ

مقرلا

يرــبــلا لــقــنــلا ةرــيــظــحــب فــقوــتــلاو ةــنــكــمألا قوــقــح راــجــيإ دــقــع ىلع ةــقداصملا
رييستل ةيرئازجلا ةكرشلا م.م.ذ.ش ةرجأتسملا ةكرشلا عم مربملا نيرفاسملل
:نم ءادتبا ،تاونس )3( ثالث ةدمل ،نارهوب اهرقم نئاكلا )MEGAS (  قاوسألا

8٢/٢0/910٢ ىلإ10/30/610٢

ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا زكرم رييست زايتما حنم دقع ديدجت ىلع ةقداصملا
يلع نب دمـحما يديسب نكاسلا هـللا دبع يجاود دوليم زايتمالا بحاص عم مربملا

نطاوملا نم ةرادإلا بيرقت لجأ نم( يضارتلاب راجيإ دقع ديدجت ىلع ةقداصملا
قودنصلا عم مربما يرادإ عباط يذ لحمل )ةيلحملا ةيمومعلا تامدخلا نيسحتو
نازيلغب ةيئالولا ةلاكولا - ءارجألا ريغل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا

ةـــيـــعوـــبسألا قوسلـــل فـــقوـــتـــلاو ةـــنـــكـــمألا قوـــقـــح راـــجـــيإ دـــقــــع ىلع ةــــقداصملا
ةــكرشلا عــم مرــبملا ةاــطــغملا ةــيــموــيــلا قوسلــل جيسملا طــيحملا تاـــقـــحـــلـــمو
نئاكلا )MEGAS ( قاوسألا رييستل ةيرئازجلا ةكرشلا م.م.ذ.ش ةرجأتسملا

٢1/01/810٢ ىلإ31/01/710٢ : نم ءادتبا ةدحاو )1( ةنس ةدمل ، نارهوب اهرقم

ءادهشلا عراشب ةنيدملا زكرمب عقاولا لحملل يضارتلاب راجيإ دقع ىلع ةقداصملا
كنــب ةدــئاــفــل )اــقــباس يتاراــكــلا ةــعاــق( بيــبحلا داــقر موــحرملا دــهاــجملا ةـــعاـــق
”٢٥0“ نازيلغ لالغتسالل يوهجلا عمجملا )RDAB( ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا
يلع نب دــمحما يديس ةيدلبب كنبلل ةعبات ةيلحم ةلاكو ءاشنإل هصيصختل
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 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)نازيلغ ةيالو( للي ةيدلبل

تاكلتمملل ةيونسلا ليخادملا يف ةيراجتلا قاوسألا ةكراشم ةبسنل متقرطت ثيح ،مكلاسرإ  يف ءاج امل اعبت
لثمت اهنأ امك ىرخألا تاراقعلا عم ةنراقم ةريبك ةبسن يهو ،%87 :ـب تردق يتلا للي ةيدلبل610٢ ةنسل ةيراقعلا
،آ07 و ـه1 اهتحاسم ةدحاو ةيعوبسأ قوس ىلع للي ةيدلب رفوتت ثيح ،ةيراقعلا تاكلتمملا يلامجإ نم %1 نم لقأ

%08 ةبسنب ايلاح زاجنإلا روط يف يه يتلا ،رداقلا دبع ريمألا عراشب ةاطغملا ةيراوجلا قوسلا حتف راظتنا يف
جد00.000.00٥ : ـب ةلودلا كالمأ فرط نم هل يحاتتفالا رعسلا ددح يذلا دمــحم ايلباق عراشب يدلبلا حبذملا اذكو
: يتآلا لودجلا بسح ،810٢ ةنسل قوسلل ةكراشملا ةبسنب مكيفاونو ،ينلعلا دازملا ءارجإ ةلاح يف وهو

ةعيبط
كلملا

مقرلا
راجيإلا غلبم

ميدقلا يرهشلا
)جد(

ةظحالملا

94^914.31٥.8

تاكلتمملل ةيونسلا ليخادملا
)جد(81٠2 ةنسل ةيراقعلا

راقعلا نييعت

ةيعوبسألا قوسلا

)جد(  يونسلا لخدلا

89^999.481.7

)%(ةبسنلا

48

: يتآلا لودجلاب نيبم وه امك ليخادملل ةجتنملا كالمألا نيمثتب انمق اننأ مغرلاب

راجيإلا غلبم
ديدجلا يرهشلا

)جد(

 خيرات
نيمثتلا

تانكس

تالحملا
ةيراجتلا

عطق
يضارألا

1

٢

3

800,00

1.000,00

800,00

12.500,00

4.000,00

3.900,00

3.900,00

قداصملا38/710٢ مقر ةلوادم
٢0/70/710٢ خيراتب اهيلع

قداصملا٥4/810٢ مقر ةلوادم
70/01/810٢ خيراتب اهيلع

قداصملا06/٥10٢ مقر ةلوادم
11/10/610٢ خيراتب اهيلع

قداصملا93/810٢ مقر ةلوادم
٥٢/90/810٢ خيراتب اهيلع

2.967,53

2.967,53

2.077,27

20.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

2017/07/09

2017/07/09

2017/07/09

2016/01/04

2016/01/01

2018/01/01

2018/08/02

ردجت امك ،)IGPO( يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويد سيياقم ىلع ءانب تانكسلا راجيإ نيمثت مت ثيح
ةيوستل راجيإلا دوقع عيقوتو مهقتاع ىلع يتلا راجيإلا قوقح ديدست اهولغتسم ضفر تانكس )6( تس ىلإ ةراشإلا

ةيكلم ديكأت يف لكاشم انتهجاو هّنأّ الإ ،٢٢/10/710٢ خيرات نم ايئاضق مهتعباتم متت اذهلو ،ةيدلبلا هاجتا مهتيعضو
0٢/70/800٢ يف خّرؤملا٥1-80 مقر نوناقلا لظ يف ةيوستلا راظتنا يف ،ةيكلملا تادنس مادعناو تانكسلا هذهل ةيدلبلا

.ةيوضوفلا تايانبلا ىلع ءاضقلاو ةيراقعلا ةيوستلاب قلعتملاو

ددعلا

٥1

3

1

1

٢

٢
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يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ةديعس ةيالو( رجحلا نيع ةيدلبل

.عوضوملا اذه لوح لصفم ريرقتب مكتدايس يفاوأ نأ ينفرشي

رتافدلا جارختساو اهدرجو تاكلتمملا لك نييحت ةداعإ لجأ نم رابج لمعب موقت رجحلا نيع ةيدلب نأ ثيح
.اهل ةيراقعلا

رجحلا نيع ةيدلبب ةيراقعلا تاكلتمملا تانوكم.1

 لحم001

نكاسم8

  ايراجت الحم31

ددعكالمأ ةعيبط

001

8

01

ةيلاحلا  ةيعضولا

ةلوادملا قيرط نع ةرجؤم

ةلوادملا قيرط نع ةرجؤم

ةلوادملا قيرط نع ةرجؤم

 ةياهن ةياغ ىلإ ةيونسلا ليخادملا

٩1٠2 سرام رهش

جد1.00.000.69٢

جد00.000.88٢

 جد00.000.08٢.٢

لــك نأ ثيــح ،ماــعــلا قــفرملا رــيــيست تاءارــجإ نود ةــقــباسلا تاءارــجإلا عاــبــتا مت ،ةــياصوــلا تاــمــيــلــعــتــل اــعــبــت
تاءارجإ ىقبت .ةديازملا تاءارجإ عابتا مت يذلا يدلبلا خلسملاو يدلبلا حبسملا ادع ام ةرجؤم تناك تاكلتمملا
نمو تاراذعإلا نم ةيرادإلا تاءارجإلا دعب ثيح ،ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ حلاصمو ةيدلبلا حلاصم نيب ةدقعم ليصحتلا

.ليصحتلا ذفني

 ةيدلبلا ةيراقعلا تاكلتمملا درج.1.2

ةيوستلا لجأ نم ةلودلا كالمأ حلاصم ىدل تافلملاو ،ايراقع ارتفد71 ىلع لوصحلا متو تاكلتمملا لك درج مت
دعاوق ددحي يذلاو800٢ ةنس ويلوي0٢ يف خّرؤملا٥1-80 مقر نوناقلا راطإ يف اهتيوست متي فوس يقابلاو
.اهزاجنإ مامتاو تايانبلا ةقباطم

.ماعلا قفرملا ضيوفت رييست قيرط نع ءاركلا راعسأ نييحت ةداعإ ىلع دعاسي ام اذهو

ليخادملل ةجتنملا تاراقعلا لالغتسا فورظ.2

.تامظنم فرط نم ةلغتسم تالحم ىقبت امك ،تالوادملاب ايلاح اهتيعضو ةيوست ديق تاكلتمملا ضعب ىقبت
،نيدهاجملا ةمظنم.
 ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا.
.DNRيطارقميدلا ينطولا عمجتلا.

نييحتلا بلطتت  يتلا راجيإلا غلابم2.1.
مت ،ةيناجم هبش اهنأب لوقلا دح ىلإ ادج ةليئض راجيإلا راعسأ تناك نأ دعب ثيح ،سعاقتت مل ةيدلبلا حلاصم

.قرطلا قوقحو راهشإلا قوقح جاردإ عم كالمألا لك يف رظنلا ةداعإ تمت610٢ ةنس ربمسيد61 خيراتب ةلوادملا دادعإ

بولسأ ديدحتو نكاسم اهنمو كالمألا ضعب نييحت كلذك مت ،810٢ ةنس ربمسيد6 خيراتب ةلوادم دادعإ مت مث
ءلم راعسأ نييحت ىلع810٢ ةنس ربمسيد٥ خيرات يف ةلوادم دادعإ متو .ةلغتسملا ريغ كالمألا يف ةديازملا

نييحت ةداعإ متو910٢ ةنس يفناج13 يف ةلوادم دادعإ متو )ةيدلبلل ةعباتلا هايملا عيباني قوقح( هايملا جيراهص
راجيإ رعس نييحت ةداعإ كلذك متو ،610٢ ةنس سرام01 يف ةخرؤملا69 مقر ةيرازولا ةركذملا قفو راجيإلا راعسأ
ةريخألا هذه مجح بسحو ةضورعملا تانالعإلا ددع بسح مسرلا ديدحت كلذكو ،يدلبلا حبذملاو يدلبلا حبسملا

.هنم87 ةداملا ،810٢ ةنسل ةيلاملا نوناق قفوو
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ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا تانوكم لجس كسم .

ةاعارم عم ،ةيراقعلا كالمألا لجس نييحت متي ،ةريخألا هترايز يف ةبساحملا سلجم لثمم تاميلعتل اعبت
ةقيتعلا تاكلتمملا ىلع دهاشو ةنيعك ميدقلا لجسلاب ظافتحالا ىسنن نأ نود ،ةيدلبلا تاكلتمم لكو ةيراقعلا رتافدلا

.اهنع لزانتملاو ةميدقلاو

ينكسلا عباطلا تاذ تالحملا.

ىسنن ال نكل ،قوسلل ةبسنلاب اليئض انمث ربتعي اذهو ،ايرهش جد000.3 ـب ةرجؤم اهلك نكاسم8 اهل ةيدلبلا
.جد0001و جد008 نيب نامثألا تناك٥10٢/610٢ ةنس ىتح يأ بيرقلا سمألاب هنأ

ةيعضولا عم نمثلا نرتقأ اذهل ،ةيمومعلا حلاصملا وأ ةيدلبلا نم ءاوس نوفظوم مه اهيرجؤم ُلج نأ عم
.ادج ةليئض ةيرهشلا مهيلخادم ربتعت نيذلا نيفظوملل ةيلاملا

 يراجتلاو ينهملا عباطلا تاذ تالحملا.

ىوتسملا ىلع ةقابسلا تايدلبلا نم رجحلا نيع ةيدلب ربتعتو ،ةياصولا تاعلطت قفو راجيإلا راعسأ نييحت مت
ىرخألا تايدلبلا نأ ةجحب ديدستلا اوضفر نيذلا  نيرجؤملا عم لكاشم اهل ببس امم ،راعسألا نييحت يف يلحملا
نحنو ةيدلبلا حلاصل مكحلا متو نيفلاخملا دض ةيئاضق ىواعد عفرل ةيدلبلا حلاصم عفد امم ،راعسألا نيحت مل
.ماكحألا ذيفنت ددصب

 .اقباس تركذ يتلا تالحم ثالثلا ادعام ،اهتيعضو ةيوست تمتو ةرجؤم ةيدلبلا كالمألا لك

قيبطت متي فوس رجحلا نيع زكرم يف كاشكأو ةيمومع ضيحارم زاجنإ روط يف ةيدلبلا نأب ىسنن ال امك
.ماعلا قفرملا ضيوفتب قلعتملاو810٢ ةنس تشغ٢ يف خّرؤملا991-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ

كالمألل تاداريإلا تايلمع ذيفنتب ةقلعتملا ةيميظنتلا تاءارجإلل لاثتمالا مدع.2.2

حلاصمو ةيدلبلا حلاصم نيب ،ليصحتلا يه ،رجحلا نيع ةيدلب اهنمو ،نطولا تايدلب لك فعض ةطقن ىقبت
مت ،ةيالولاب ةماعلا ةشتفملاو ،ةيالولاب ماعلا نيمألاو ،ةديعس ةيالو يلاو عم ريخألا عامتجالا يف اذهلو ةنيزخلا نيمأ
ةبسن اهل نوكت نأ ىلع ليصحتلل ةيلحم ةنجل ءاشنإ متي نأ حرتقنو ،ليصحتلا ةيلمع ةعباتمل ةنجل ءاشنإ حارتقا

ةعباتم متيو710٢–610٢ يتنسل تاريدقتلا لك ليصحتب رجحلا نيع ةيدلب تماق ،ليصحت لك نع ةيعيجشت
.810٢ ةنسل مهيلع ةبترتملا قوقحلا ديدست يف نيرخأتملا

تايصوتلا

نييحتو تاراقعلا لك ريهطت نم ءاهتنالا دعب ،ليصحتلا ةيلمع يه ةقلاعلا ةطقنلا ىقبت ،لوقلا تفلسأ امك
نأ ىلع ليصحتلل نمألا ،ةيدلبلا ،بئارضلا ،ةينازيملاب ةينعملا تايريدملا لك نم ةنجل ءاشنإ حرتقن ،راعسألا

 .عيجشتلل ليصحتلا ةبسن شماه نم ةنجللا ءاضعأ ديفتسي

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ

)مناـغتــســـم ةـيالو( تارــيـقوـب ةيدلبل

 .ةرـكذـملا ىوـتحـم بـسـح ةـيرورـضلا تاـباـجإلاـب مـكـيـفاوأ نأ يـنـفرـشــي
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،اهتعباتم تاءارجإو ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا تاكلتمملا تانّوكم

يــنهمـلاو يراـجـتلا عباطلا تاذ تالـحملاو قاوــسألا ليـخادم عــفر ىلع انـم المعو ةـنراـقملا هذه لوح اـنتباـجإل
:ةـيـتآلا رـيـبادـتـلاو تاءارـجإلاب اــنمــق ،يـنـكسـلاو

راطإ يف اهرييست حـنمي وأ ةـيدلـبلا اهزوحـت يتلا لـيخادـملل ةـجتـنملا ةيراـقـعـلا كالــمألل لـماــشـلا درـجـلا .1
زايتمالا

نـمضتـملا٢٢/01/810٢ خيراتب18٥1 مقر لاسرإلا اهرـخآ ناكو تارملا ديدع يراقعلا ظـفحلا ةيريدم اـنـلـسار
صاخ دحاو يراقع رتفد ىلع انلصحت اــنـنأ الإ ،ةـيدـلـبـلا اهزوـحـت يتـلا ةــيراــقـعلا كالــمألل ةـيراـقـعلا رــتاــفدلا بلـط
 .ةينراكسلاب ةيئادتبالا ةسردملاب

لـيخادملا ثيح نم ةـينكسلاو ةيراجتلا تالحملا يـف ةلـثمتملا ةيراـقعلا كالـمألا نـيمثـت .2

مـقر ةلوادملا لـيدعت وأ ةعجارـم ىلع ةـقداصملا ةـنمضتملا٢٢/40/810٢ خيراتب91 مـقر ةـلوادـمـلا رادـصإب اـنمـق *
ةـفاـكـل يرـهشلا راجيإلا نـمث عـفر اهـلالـخ نـم مـت ،تالحملا ءارك راــعسأب ةصاخلاو000٢ ةـنس يف ةخرؤملا791
 .لوادتـملا راجيإلا رـعس بـسح ينكسلاو يراجتلا عباطلا تاذ تالحملا

اذهو ،ددـج نـيديـفتسمـب نـييلصألا نـيديفتسـملا فالـختـساب ةـيراـجتـلا تالـحمـلا ضـعـب ةـيـعضو ةـيوستـب اـنمـق*
يف ةخّرؤملا96 مقر ةلوادملاو91/70/810٢ يف ةخرؤملا73 مقر ةلوادملا( لالغتسالا مدـع وأ رـجأتسملا ةاـفو ةلاح يف

0٢/٢1/810٢(.

ةدـيدـج طاـقـن ةدـع  يوـتحي ،)ةـيالوـلل ةـماـعلا ةـيشتـفـملا( ةـيالوـلا فرط نـم لسرم دـيدج راجيإ دقع جذومـن داـمتـعا*
: يتأي ام يـف ةصـخلـم

،اـقـبسم ةـنس راـجـيإلا نـمـث دـيدسـت–

ىلع ةـيدقاعتلا تامازـتلالاب لالخإلا مدع لاــح يف دـقـعلا ةـياهن دعب عـجرـتسـت ةرـجؤـملا نيعلل ناـمض ةبـسـن عـفد–
ةرـجؤملا نـيعلا يـف يـنوـناـقلا ريـغ فرصتلا نـع ضـيوعـتلا ةـبسن اضـيأ ددـحت امـك ،ةـلوادـمـب ناـمضلا ةـبسن ددـحت نأ
.)نـطابلا نـم راجـيإلا( اهـنم ءزـج وأ اهـنع لزاـنتلاك

.يراـجتلا طاـشنلاب ةـقلعتملا موـسرلا ةـفاكو تاـياـفـنلا نـع مـسرلاو راـقعلا نـع مـسرلا غلـبم ديدـست*

اهنـع جـتن يتلاو ةـيفرحلاو ةـيـنهملا تالـحملا ةـيعضو ةـعباتمب ةـفلـكملا ةرـئادلا ةـنجـلل ةـينادـيم تاجرخ ءارجإ*
اريخأ راذـعإ انلاـسرإ دعـب كـلذو راـجيإلا دوقع خـسف عـم مـهتالحـمل نـيلغـتسملا رـيغ تالحملا باحصأل ةداــفتسالا ءاغلإ
.ددـج نـيدـيفـتسمب مـهـفالـختساو يـئاضقلا رـضحملا قـيرـط نـع

يـف  يئاـضق رـضحـمب ةـناـعتسالاب انمق : راجيإلا تاـقحتسم دـيدست نـع نـيفـلختملا نـيدـيفتسملل ةـبسنـلاب*
ةيفرحلاوةــيــنـــهملا تالحملا( غـــيـــلـــبـــتـــلا خـيراـت نـم ماـيأ )8( ةـيـناـمـث ةدمل نـيدـيـفـتسمـلـل تاراذـعإلا غـيـلــبــت ةــيــلــمــع
.ةيراس ةـيلمعلا تلاز الو اهرامثب تتأ يتلا )ينكسلاو يراجتلا عباطلا تاذ تالحملاو

.)نينـثا ددـعلا( هـكاوفلاو رـضخلل ةـيمسوـم قاوـسأل ثادـحتسا مـت*

 ةاطغملا قوسلاب الحم4٧ ـل ةبسنلاب  .3

لومخب كـلذ نـيرربم ،اـقالــطإ يرـهشلا راــجيإلل مـهدـيدست مدــعو مهـتالحمل نـيديفتسملا لالـغـتسا مدـعل ارـظن
الـمعو ،اماـمت مئالم ريغ عقومب عقت يتلا تالحملا هذه نم ءانتقالا نـع نـئابزـلا فوزـع نـع مـجانلا يراجتلا طاـشنلا

دازملا قـيرط نـع اهراـجـيإل طورش رتفد دادعإ ددصب اـنّنإف ،قوسلا هذه ثـعب ةداعإل بسانم لح داـجيإ ىـلع اّنـم
.لـجاـعلا بـيرقلا يـف دـحاو رـّيسـمل ينلـعلا
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ةعباتلا تايدلبلا يف ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا .6.3
ةياجبو ةريوبلاو سادرموبو وزو يزيت تايالول

ةليسملاو جيريرعوب جربو
ةيدلبلا  ةيراقعلا كالمألا ةعباتمو ىوتحم.1

ةبقارملا تايدلبلل ةيراقعلا كالمألا ىوتحم.1.1

نم ليخادملل ةجتنم ةربتعم ةيراقع كالمأ دوجو نع ةباقرلاب ةينعملا تايدلبلا كالمأ ىوتحم صحف فشك
ةيراجت تالحم نم ،صوصخلا هجو ىلع كالمألا هذه نوكتتو .ةريبك ةفصب اهتاداريإ ةدايز يف ةمهاسملا اهنأش
: يتآلا لودجلا يف صخلم وه امك ينكس لامعتسا تاذ ىرخأو ةينهمو

تايدلبلا كالمأ ىوتحم

7٥3

1

1

/

1

/

14

/

/

1

1

ةيراجت تالحم

قوس

حبذم

ةضور

فقوتلا قوقح

رشحم

يضارأ

حبسم

ةيمومع ضيحارم

ءانيملا جراخ ةقطنم

لزن

تاذ كالمأ

لامعتسا

يراجت

ينهمو

   .تايدلبلا نم ةمدقملا تايطعملا ىلع دامتعالاب دعُم لودج :ردصملا

74٢

1

1

/

1

1

٢

/

/

/

/

7٢٢

٢

/

/

1

1

/

/

/

/

/

٥81

٢

1

1

/

1

/

/

/

/

/

19

3

٢

1

1

/

3

/

1

/

/

0٥

1

1

1

/

1

/

1

/

/

/

تايدلبلا
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ليخادملل ةجتنملا كالمألا

ريدغلا جربىسيع يديسوزو يزيتةريوبلاليانم جربةياجب

كالمألا عومجم

ينكس لامعتسا تاذ كالمأ

ليخادملل ةجتنملا كالمألا عومجم

جمانرب راطإ يف ةزجنم تالحم

٥46710177881401”بابشلا ليغشت“

8٩1.1٩٠٠.1٩45864123461

0٥708671٢10٢13٥



5٧ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه1441 ماع يناثلا عيبر٧
187م٩1٠2 ةنس ربمسيد4

ددـحـيو عـمـجـي هـيـجوــت طــطــخــم عضوــب مــقــت مــل ،هالــعأ ةروــكذملا تاــيدــلــبــلا نأ تيرــجأ يتــلا ةــباــقرــلا تنــيــبو
،لاثملا ليبس ىلع ،ةفرعم لجأ نم ةسارد يأ رجت ملو .ةمهملا هذه مظنيو ،اهكالمأ ةرادإو رييست ةيجيتارتسا

،ةلصلا تاذ رييستلاو ةنايصلا ءابعأ يف مكحتلاب ةليفكلا لئاسولاو ةيراجيإلاو ةيبساحملا اهميقو اهكالمأ ةلاح
تاعامجلا اهيف وعدت ةياصولا نع ةرداص تاركذمو تاميلعت ةدع دوجو نم مغرلاب اذهو .اهريوطت قافآ ديدحت كلذكو
.اهنم تاداريإلا نم نكمم وه ام ىصقأ قيقحتو ةيراقعلا اهكالمأ ءاصحإ ىلإةيلحملا

نم نوكتت ةيراقع كالمأ ىلع رفوتت يتلا )جيريرعوب جرب ةيالو( ريدغلا جرب ةيدلب مقت مل ،لاثملا ليبس ىلعف
.اهكالمأ ةرادإو رييستل )ةحلصم وأ بتكم( لكيه عضوب )ليخادملل جتنم ريغ84و ليخادملل جتنم راقع461( راقع٢1٢

:وزو يزيت ،امدختسم٢1 : ةياجب( كالمألا رييستب نينيعملا نيمدختسملا نإف ،ىرخألا تايدلبلل ةبسنلاب امأ
ةعباتم صقن ليجست مت ثيح ،تاكلتمملا رييست يف ةيفاك ةفصب نومكحتي ال )٢ :ىسيع يديس ،نيمدختسم01
نم نكمتت ىتح نيرجأتسملا ةيعضو نييحتب موقت ال تايدلبلاف .انايحأ اهبايغ ىتحو كالمألل ةيراجيإلا ةيعضولا

.راجيإلا رعس عفدل ينمزلا لودجلا مارتحاب قلعتي اميف ةصاخ ،ةيدقاعتلا دونبلا قيبطت ىدمو فورظ ةعباتم
دوقع ديدجت :لثم ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نم نيلوؤسملا نيكمتل ةيرود ريراقت دادعإ متي ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
.نيسعاقتملا نيرجأتسملا دض ةبجوتسملا تابوقعلا ضرفو اهتدم ءاهتنا دنع راجيإلا

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا درج .1.2

لجس يف اهكالمأ درجو ءاصحإب مايقلاب ،ىرخألا ةيمومعلا تائيهلا رارغ ىلع ،ةمزلم ةيلحملا تاعامجلا نإ
0991 ةنس ربمسيد لوأ يف خرؤملا03–09 مقر نوناقلا نم8 ةداملا بجومب اذهو .”ةيراقعلا كالمألا لجس“ ىعدي يجذومن
ليجست يف ةينطولا كالمألل ماعلا درجلا لثمتي” : ىلع صنت يتلا ،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألاب قلعتملاو
.”ةيميلقإلا تاعامجلاو اهلكايهو ةلودلا تاسسؤم فلتخم اهزوحت يتلا كالمألا عيمجل يمييقتو يفصو

،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا بسح اهعاونأ فالتخا ىلع ةينطولا كالمألل ماع درج دادعإ نّيعتي
 .اهل ةرطسملا فادهألل اقفو اهلامعتسا ىلع صرحلاو ةينطولا كالمألا ةيامح نامض هفده

.هل ةنّوكملا رصانعلا مّوقيو كالمألا هذه تاكرح درجلا اذه نيبيو

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو1991 ةنس ربمفون3٢ يف خرؤملا٥٥4–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ددح دقو
ةـقـلـعـتملا )1C( ةــكرــتشملا ةــيرازوــلا ةــمــيــلــعــتــلا هــيــلــع تصن يذــلا يمازـــلإلا ءارـــجإلا اذـــهو .درجلا كسم تاـــيـــفـــيـــكو
ةرداصلا3991 ةنس رياربف لوأ يف ةخّرؤملا111–39 مقر ةميلعتلا يف هب ريكذتلا مت ،تايدلبلل ةيلاملا تايلمعلاب
حضوت يتلا ،ةيلحملا تاعامجلا كالمأ ةنايصو نيمثتو رييستب ةقلعتملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نع
اذكو فرصلاب رمآلا هكسمي درج عوضوم اهصيصختب وأ اهتعيبطب ةيراقعلا كالمألا لك نوكت نأ بجي “هنأ
.”ةيراقعلا كالمألا لجس نمض بساحملا

ةينعملا تايدلبلا مظعم يف حتفي مل ،اهتيامحو كالمألا رييست يف ةصاخ ةيمهأ يستكي يذلا لجسلا اذه نإ
وزو يزيت ،310٢ ةنس ريدغلا جرب ،800٢ ةنس ىسيع يديس ،٥00٢ ةنس ةياجب(000٢ ةنس نم ءادتبا الإ ،ةباقرلاب

ىتحو تايدلبلا هذه ءاشنإ ذنم ةيراقعلا كالمألا هذه دوجو نم مغرلاب اذهو ،)خّرؤم ريغ ليانم جربو610٢ ةنس
لك كالمأ خيرات لثمت يتلا ةقباسلا كالمألا تالجس ىلع روثعلا متي مل امك .اهئاشنإب قلعتملا يرادإلا ميسقتلا لبق
: يتأي اميف صخلتت صئاقن ةدع ليجست نم ةيراقعلا كالمألا تالجس صحف نكم دقو ،ةيدلب

اميس ال ،كلم لك فيرعتب حمست يتلاو ،هالعأ روكذملا ميظنتلا بجومب ةبولطملا تامولعملا لك نيودت مدع–
،ةيراجتلا ةميقلاو ءانبلا خيراتو ةيكلملا لصأب قلعتي ام

رييغتو ،اهيلع لزانتلاك ،كالمألا ةيعضو ىلع أرطت يتلا تاريغتلا دعب ،كالمألا تالجس نييحت مدع–
،راجيإلا راعسأ ةعجارمو نيرجأتسملا

ةيدلب يف لاحلا وه امك )ليخادملل ةجتنم ريغ وأ ةجتنم( اهتعيبط بسح ةدورجملا كالمألا ليجست مدع–
ةجحب ليخادملل ةجتنملا ريغ كالمألا نمض )تانكس( ينكس عباط تاذ تالحم ليجستب تماق يتلا ،وزو يزيت
.ناجملابو راجيإ دوقع نودب ةلوغشم تانكسلا هذه نأ
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ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف اهليجست مدعو ةيراقعلا كالمألا فيرعت مدع.1.3

لوعفملا يراسلا ميظنتلا ضرفي ،هب قوثومو لماش فيرعتو ةيراقعلا كالمألل هيف مكحتم رييست لجأ نم
تايدلبلاف .ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف هليجستو راقع لكل ةيفيرعت ةقاطب دادعإ نييمومعلا نيرّيسملا ىلع
،هالعأ روكذملاو1991 ةنسربمفون3٢ يف خّرؤملا٥٥4–19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم11 ةداملا بجومب ةمزلم
نيبتو .تناك ةفص يأب هزوحت وأ ،اهيلإ دنسأ وأ اهل صصخ ،ةينطولا كالمألل عبات راقع لكل ةيفيرعت ةقاطب دادعإب
.هتميقو قوقحلا ةعيبطو هتيكلم لصأو هعقومو هاوتحمو كلملا ةعيبط ،صوصخلا هجو ىلع ةقاطبلا هذه

رداصلا٢991  ةنس رياربف4 يف خرؤملا رارقلا يف ددحم ،اهزيمرتو اهدادعإ ةيفيكو ةيفيرعتلا ةقاطبلا جذومن نإ
.ةيلاملا ةرازو نع

ليجستب مايقلا ،300٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نم38 ةداملا بجومب ،اضيأ ةيلحملا تاعامجلا ىلع بجي امك
لاغشأب ةقلعتملا تاقفنلا ىلع ريشأتلا ةداملا هذه ماكحأ تدّيق ذإ ،ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف اهتاراقع

وأ ةلودلل ةعبات يرادإ عباط تاذ ةسسؤم وأ زاهج وأ ةحلصم وأ ةئيه اهلغشت يتلا تاراقعلا ميمرتو ةنايص
.ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف ،فرصلاب رمآلا لبق نم ،ينعملا راقعلا ليجستب ةيلحملا تاعامجلا

يفةخرؤملا10/30 مقر ةميلعتلا ةطساوب300٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نم38 ةداملا ماكحأ قيبطت تايفيك حيضوت مت
.ةيلاملا ريزو نع ةرداصلا300٢ ةنس رياربف3

نايرس تلجأ يتلا ،610٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نم64 ةداملا يف اهب ريكذتلا مت ماكحألا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
ىلع ريشأتلل ةمزاللا ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف تاراقعلا ليجست ةداهش ميدقت طرش قيبطت لوعفم
.13/٢1/710٢ خيرات ةياغ ىلإ اهميمرتو اهتنايص لاغشأب ةقلعتملا تاقفنلا

ةباقرلاب ةينعملا تايدلبلا مقت مل ،ةباقرلا خيرات ةياغ ىلإ هنأ ظحول ثيح ،قبطت مل ماكحألا هذه نأ ريغ
.هالعأ هيلإ راشملا٥٥4–19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم11 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيفيرعتلا تاقاطبلا ءاشنإب

،تايدلبلا ضعب اهب تماق يتلاو ،ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف تاراقعلا ليجست ةيلمع صخي اميف امأ
يأ ليجست يف ىسيع يديسو ريدغلا جربو ليانم جرب تايدلب عرشت مل ،لعفلابو .كالمألا نم اءزج ّالإ لمشت ملف
لافقإ ةياغ ىلإو اهّنأّ الإ ،ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف اهكالمأ ليجست ةيلمع يف تعرشف ةياجب ةيدلب امأ ،كلم
وزو يزيت يتيدلبل ةبسنلابو .ليجستلا تاداهش ىلع لوصحلا نم نكمتت مل ،810٢ ةنس ربمتبس يف تاقيقدتلا

 .اهتيحالص ءاهتنا دعب اهديدجت متي مل نكل ،اهمالتسا مت كالمألا ضعبل ليجستلا تاداهش ّنإف ،ةريوبلاو

.ةيراقعلا اهكالمأل ينوناقلا عضولا ةيوست نم اهنكمت مدع رسفت ةيعوضوم تابوعص هجاوت تايدلبلا لازت ال
هناكم كرتي نأ بجي ،هب لومعملا ميظنتلل افالخ ،ةتقؤملا تاءانثتسالاو ةتقؤملا تاداهشلاب لمعلا ّنإف ،هيلعو
.ةيئاهن ةفصب ةيعضولا هذه ةجلاعمب اهدحو ةليفكلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ريبادتلل

 ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا نيمثتو لالغتسا.2

ةرورض ىلع حوضوب ةيلحملا تاعامجلا رييستب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا فلتخم تدكأ
يف خّرؤملا01–11 مقر نوناقلا نم361 ةداملا تددح راطإلا اذه يفو .ليخادملل ةجتنملا كالمألا لالغتسا نيسحت

ريبادتلا ذاختاب ةيرود ةفصب مايقلا يدلبلا يبعشلا سلجملا ىلع نــّيعتي“ : يتأي ام ةيدلبلاب قلعتملاو60/110٢/1٢
.”ةيدودرم رثكأ اهلعجو ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا كالمألا نيمثت لجأ نم ةمزاللا

ةنس رياربف لوأ يف ةخّرؤملا111/39 مقر ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ةميلعت نإف ،قايسلا سفن يفو
نأ ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ىلع نـّيعتي ،ميقلاو كالمألا لجس نييحتو كالمألا دادعت دعب “ : يتأي امب يصوت3991
ةعساو ةيلالقتسا كلمت سلاجملا هذه ّنإف ،ددصلا اذه يفو .ةيحبر رثكأ اهلعجو كالمألا هذه لالغتساب رثكأ متهت

،”ليخادملا نم نكمي ام ىصقأ ينج اهيلع بجي يلاتلابو لاجملا اذه يف

تددش ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول610٢ ةنس سرام01 يف ةخرؤملا69000 مقر ةميلعتلا نإف ،كلذك
.ةيلحملا دراوملا ىوتسم نيسحتل اطاشن رثكأ رود بعلل نييلحملا نيبختنملا زيفحتب ،بناجلا اذه ىلع

ال ةمهاسم لكشي نأ بجي ،هتيرارمتساو هرارقتساب زيمتي يذلا ،كالمألا لخد نأ تدكأ ،كلذ ىلع ةوالعو
.ةيلحملا تاينازيملا حلاصل اهلافغإ بجي
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تحـمس ،ةـباـقرـلاـب ةـيـنـعملا تاـيدـلـبـلا يف لـيـخادـمـلـل ةـجـتـنملا ةـيراــقــعــلا كالــمألا لالــغــتسا طورش مــيــيــقــت ّنإ
تيقب اهتيدودرم نأ ثيح ،كالمألا هذه لالغتسا نع ةجتانلا تاداريإلا مجح ىلع ترثأ صئاقن ةدع ةظحالمب
.وُجْرملا ىوتسملا غولب نع ةديعبو ةدودحم

ةينازيملا يف ةدودحم ةمهاسم :كالمألا تاداريإ.2.1
يف ةمهاسملاو ةيلحملا تاعامجلا تاينازيم زيزعتل المكم نوكت نأ نكمي ليخادملل ةجتنملا كالمألا نإ

.تاينازيملا هذهل ةدوصرملا تاناعإلا ضيفخت قيرط نع ةلودلا ةينازيم ىلع ءبعلا فيفختو اهنزاوت

اهكالمأ ةيمنت ىلع اهزيفحت لجأ نم ،ةمظتنم ةفصب ةيلحملا تاعامجلل تاميلعت ةدع تهجو ،كلذل ةجيتنو
تلصحت يتلا تادعاسملا ةطساوب ،راطإلا اذه يف ،كلذك اهعيجشت مت ةريخألا هذهو .ةيلاملا اهتيعضو نيسحت فدهب
.ةيراقعلا اهتريظح عيونتو عيسوت نم  اهنيكمتل ،ةلودلا فرط نم اهيلع

يف اهتمهاسم ّنإف ،ةباقرلا اهتلمش يتلا تايدلبلا اهيلع رفوتت يتلا تاكلتمملا ةيمهأ نم مغرلا ىلعو
.اهزوحت يتلا كالمألل ةيراجيإلا ةميقلا نع ةديعبو ةفيعض ىقبت تايدلبلا هذه تاينازيم

ةيشماه ىقبت تايدلبلا ضعب رييست تاينازيم تاداريإ يف تاكلتمملا ليخادم ةمهاسم ّنإف ،عقاولا يف
عم ابيرقت قباطتي يذلاو ،610٢ ةيلاملا ةنسلا ةيعضو يطعي يذلا يتآلا لودجلا هحضوي املثم )%3,٢و 93,0%(
)ليانم جرب ،ةياجب( كالمألا نم ربكألا ددعلا نازوحت نيتللا نيتيدلبلا نإ .ةباقرلاب ةينعملا ىرخألا ةيلاملا تاونسلا

.رييستلا مسقل ةيلامجإلا تاداريإلا عم ةنراقم تاكلتمملاتاداريإ يف فعضألا ةصحلا نالجست

ةجتنملا كالمألا
 )ةدحو( ليخادملل

وزو يزيت

ليانم جرب

ةياجب

ريدغلا جرب

ةريوبلا

ىسيع يديس

31,334.166.194.3

07,360.7٢7.336

36,079.737.8٢4.01

7٢,9٥٢.664.61٢

19,6٥9.73٥.٥79

1٢,1٥9.97٢.٢93

864

900.1

891.1

461

94٥

1٢3

تاكلتمملا تاداريإتايدلبلا

04,869.977.04

4٢,600.٥7٥.6

٥8,444.700.14

14,1٢7.3٥0.٥

79,666.9٢1.341

٢٢,643.38٥.17

)%(ةبسنلا

71,1

40,1

93,0

33,٢

76,41

4٢,81

تاداريإ ةعومجم
رييستلا

)جد( :ةدحولا

تاكلتمملانم ةربتعم تاداريإل امهقيقحت مغر )ىسيع يديسو ةريوبلا( يتيدلب ىلع كلذك قبطنت ةظحالملا هذه
.امهل نيتعباتلا نيتيعوبسألا نيقوسلل ةديازملا قيرط نع ريجأتلا نم يتأت امهتاداريإ نم %07 نوكل كلذو

هيلإ ءوجللا نسحتسي ايازم وذ رييست بولسأ : ةديازملا قيرط نع ريجأتلا .2.2

،ةدئاف رثكألاو ةعاجن رثكألا ةقيرطلا ىقبي هنوك ،ةدشب ةياصولا هيلع دكؤت ءارجإ ةديازملا قيرط نع كالمألا ريجأت نإ
نم ةيبلاغلا ىتحو ،اربتعم اءزج نأ ةظحالمب تحمس ةباقرلا ةيلمعّ نإف ،لعفلابو .تاداريإلا نم نكمي ام ىصقأ بلجل

.ةديازملا قيرط نع ةرجؤملا كالمألا اهردصم ،ةباقرلاب ةينعملا تايدلبلاب تاكلتمملا نع ةجتانلا تاداريإلا

يتلا ليخادملا عبر زواجتت رييستلا يف بولسألا اذه ةصح نأب فشكي يذلا ،يتآلا لودجلا اهنـّيبي ةظحالملا هذه
ثالثلا ةيلاملا تاونسلا لالخ %٢9 ةبسن ريجأتلا نم عونلا اذه لضفب تلجس ىسيع يديس ةيدلبف .اهليصحت مت

ةيدلب امأ .٥10٢ ةنس لالخ %8٢,7٢ ـــب ريدغ جرب ةيدلبب تناك اهليجست مت ةبسن فعضأ امنيب ،)٥10٢و410٢،310٢(
ةنس يف ةياجب ةيدلب يف ةلجسملا ةبسنلا امنيب .%98و%77 نيب حوارتت ةربتعم ابسن اهتهج نم تلجسف ةريوبلا

ةينب يف رييغتل ةجيتن تناك لب رييستلا نم طمنلا اذه ىلإ فثكملا ءوجللا نع جتنت ملف ،%٥9  ـب ةردقملاو810٢
مل نيتللا ،ليانم جربو وزو يزيت يتيدلب نإف ،ىرخأ ةهج نمو .)كالمألاب ةقلعتملا ىرخألا تاداريإلا فعض( تاداريإلا

.ىرخألا تايدلبلا فرط نم هليصحت مت امم ريثكب لقأ تاداريإلا نم امجح اتلجس ،رييستلا نم عونلا اذه ىلإ أجلت

.تايدلبلا نم ةمدقملا تايطعملا نم اقالطنا دعُم لودج : ردصملا
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ةيلاملا تاونسلا

ةياجب

ةريوبلا

ىسيع يديس

ليانم جرب

*وزو يزيت

ريدغلا جرب

39,64٢.469.33
٢0,431.819.03
01,78٥.894.43
٥8,444.700.14
٥3,747.346.1٥
٢1,16٢.78٢.٥3
4٥,90٥.7٢3.88
90,61٢.469.٢9
09,674.44٥.89
79,666.9٢1.341
٥8,167.449.631
٢4,3٢6.7٥8.٥71
71,404.00٥.9٥
7٢,76٢.907.٥6
٢3,318.178.66
٢٢,643.38٥.17
07,713.104.37
04,9٥4.8٥0.47
09,171.03٥.1
٢1,٢66.767.٢
67,٢83.460.1
4٢,600.٥7٥.6
84,983.944.٢
00,314.٥٢1.3
99,06٥.٢94.63
٥٢,٥41.134.64
00,٢٢9.٥44.84
04,869.977.04
٥0,79٢.343.٢4
08,0٥9.9٢٢.4
67.٥93.٢81.4
٢4,991.18٢.8
14,1٢7.3٥0.٥
0٥,٢66.684.٥
96,786.9٥0.6

310٢

410٢

٥10٢

610٢

710٢

810٢

310٢

410٢

٥10٢

610٢

710٢

810٢

310٢

410٢

٥10٢

610٢

710٢

810٢

310٢

410٢

٥10٢

610٢

710٢

810٢

310٢

410٢

٥10٢

610٢

710٢

310٢

410٢

٥10٢

610٢

710٢

810٢

ةلغتسملا تاكلتمملا تاداريإتايدلبلا
)أ( ةديازملا قيرط نع

76,666.893.71
76,661.084.٢٢
76,8٥٥.719.41
33,333.373.٢٢
33,3٢8.9٢3.03
33,3٥1.197.33
00,000.01٥.67
00,000.01٥.67
00,000.01٥.67
00,000.006.٢٢1
00,000.006.٢٢1
00,000.006.٢٢1
00,000.0٥٢.٥٥
00,000.000.16
00,000.000.16
00,000.000.16
00,000.0٢8.46
00,000.٥09.46

ئيش ال
ئيش ال
ئيش ال
ئيش ال
ئيش ال
ئيش ال
ئيش ال
ئيش ال
ئيش ال
ئيش ال
ئيش ال

00,٢14.418.1
00,000.٥٢٢.٢
93,٥16.9٥٢.٢
7٢,06٢.793.٢
00,000.01٥.٢
90,9٥7.81٢.3

%ةبسنلا
)ب/أ(

٢٢,1٥
07,٢7
4٢,34
٥٥,4٥
37,8٥
67,٥9
٢6,68
03,٢8
46,77
٥6,٥8
3٥,98
٢7,96
٥8,٢9
38,٢9
1٢,19
1٢,٥8
13,88
46,78

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

98,٢4
91,3٥
8٢,7٢
34,74
47,٥4
11,3٥

تاداريإ ةعومجم
)ب( تاكلتمملا

)جد( :ةدحولا

.تايدلبلا نم ةمدقملا تايطعملا نم اقالطنا دعُم لودج :ردصملا

.دعب ةرفوتم ريغ810٢ ةنسب ةقلعتملا تايطعملا*
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قرطلا عم ةنراقملاب ،ةديازملا قيرط نع رييستلا طمنل يباجيإلا عباطلا حوضوب سكعي لودجلا اذه ّنإ
ةبيكرتل قمعملا صحفلا لالخ نم رثكأ كلذ زربيو ،)رشابملا رييستلاو يضارتلاب ريجأتلا( رييستلل ىرخألا
،بولسألا اذه لضفب تاداريإلا نم ردق ربكأ ليصحتب اتماق نيتللا ىسيع يديسو ةريوبلا يتيدلبل تاداريإلا

نيتيدلبلا نيتاه فرط نم ةديازملا قيرط نع نيتيعوبسألا نيقوسلا لالغتسا نع ةمجانلا تاداريإلا ةصحف
:يتآلا لودجلا هحضوي امك ،ةربتعملا ةيلاملا تاونسلا بسح %39و %07 نيب ام حوارتت

ةديازملا قيرط نع ةيعوبسألا قوسلا رييجأت نع ةجتان تاداريإ

تاداريإ  عومجم
 تاكلتمملا

31٠2

41٠2

51٠2

61٠2

٧1٠2

81٠2

4٥,90٥.7٢3.88

90,61٢.469.٢9

09,674.44٥.89

79,666.9٢1.341

٥8,167.449.631

٢4,3٢6.7٥8.٥71

تاونسلا
قوسلا تاداريإةيلاملا

)ةديازملا( ةيعوبسألا

000.01٥.67

000.01٥.67

000.01٥.67

000.006.٢٢1

000.006.٢٢1

000.006.٢٢1

%ةبسنلا

٢6,68

03,٢8

46,77

٥6,٥8

٢٥,98

17,96

)جد( :ةدحولا

. تايدلبلا نم ةمدقملا تايطعملا نم اقالطنا دعُم لودج : ردصملا

ىسيع يديس ةيدلب ةريوبلا ةيدلب

تاداريإ  عومجم
 تاكلتمملا

71,404.00٥.9٥

7٢,76٢.907.٥6

٢3,318.178.66

٢٢,643.38٥.17

07,713.104.37

04,9٥4.8٥0.47

قوسلا تاداريإ
)ةديازملا( ةيعوبسألا

000.0٥٢.٥٥

000.000.16

000.000.16

000.000.16

000.000.36

000.000.36

%ةبسنلا

٥8,٢9

38.٢9

1٢.19

1٢.٥8

01,38

73,٢8

رشابملا رييستلا نع ةجتانلا تاداريإلا ةلآض ىلع ءوضلا طيلستب تحمس ةباقرلا ةيلمع ّنإف ،لباقملا يفو
)سادرموب ةيالو( ليانم جرب يتيدلب يف ،لاثملا ليبس ىلع ،هاندأ ةروكذملا تالاحلا هنـّيبت املثم ،يضارتلاب ريجأتلاو
.وزو يزيتو

دعبو .جد000.049 ةميقب تاداريإ جتنأ110٢ ةنس يف ةديازملا قيرط نع رجؤملا ليانم جرب ةيدلب حبذم–
جد008.٥1٥و410٢ يف جد076.٢03و310٢ يف جد٥67.71( ةسوسحم ةروصب هتاداريإ تضفخنا ،رشابملا هلالغتسا

ذختت مل ةيدلبلا ّنإف ،ةباقرلا ةيلمع ءاهتنا ةياغ ىلإو ةيعضولا هذه نم مغرلابو .)610٢ يف جد003.194و٥10٢ يف
ةلسارم ( سادرموب ةيالو نم ةدراولا تالسارملا نم مغرلاب اذهو ،ةديازملا قيرط نع كلملا اذه لالغتسا لجأ نم ءارجإ يأ

عضوب ،اهنم بناج يف ،يصوت يتلاو )10/30/710٢ يف ةخرؤم4٢3 مقر ةلسارمو ،61/10/610٢ يف ةخّرؤم٥60.1 مقر
 .ةديازملا قيرط نع حبذملا لالغتسا ىلإ ءوجللاب كلذو تقو برقأ يف ةيعضولا هذهل دح

٢10٢ ةنس يف ةديازملا قيرط نع نامثع ةلاتب عقاولا وزو يزيت ةيدلبب هكاوفلاو رضخلل ةلمجلا قوس ريجأت مت–
نع ةرشابم هرييستل ارظن اربتعم اضافخنا قوسلا هذه ليخادم تفرع دقو .جد000.٥89.8 ـب ردقي يونس غلبمب
.)610٢ يف جد000.٥6٥.٢و٥10٢ يف جد000.٥84.3و410٢  يف جد000.064.3و310٢ ةنس يف جد000.003.4( ةلاكولا قيرط

ةنس يف ةديازملا قيرط نع كلملا اذه ريجأتل ةيدلبلا امهب تماق نيتللا نيتلواحملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
ةيوضوف قوس حتف ببسب اذكو ،قوسلا هذه ةيدودرمل سوسحملا ضافخنالا ببسب نيتيدجم ريغ اتناك ،310٢
  .80/40/810٢ خيراتب وزو يزيت ةيالو يلاو نم رارقب ارخؤم اهقلغ مت يذلاو ،تيامدات ةيدلبب

ةلغتسم ريغ ةيراقع كالمأ .2.3

ذنم ةلغتسم ريغ اهنكل ةريبك ةيراجيإ ةميقب عتمتت ليخادملل ةجتنم كالمأ دوجو نع ةباقرلاتفشك
ةمهاسم فعض رسفت يتلا بابسألا نيب نم دعتو ،حبرلا تاوف ىلإ ةلاحم ال يدؤت ةيعضولا هذه .تاونس

:ةيتآلا تايدلبلا يف ةيعضولا هذه ةنياعم تمت دقو .تايدلبلا هذه تاينازيم يف ليخادملل ةجتنملا تاكلتمملا
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ةنس ذنم ةلغتسم ريغ ،ةيعوبسأو ةيموي اقوس كلمت ،يراجتلا اهطاشنب ةفورعملا ،ليانم جرب ةيدلب–
ريغ نيتديازملا اهحرط دعب كلذو ،جد000.006.3 ـب ردقي يونس غلبمب ،يضارتلا قيرط نع اهئارك خيرات وهو ،010٢
.نيتيدجم

نم نوديفتسي ،نييعرش ريغ نيلغاش فرط نم ةلغتسم يهو ،روكذملا خيراتلا ذنم اهنع يلختلا مت قوسلا هذه
ةيوست لجأ نم ءارجإ يأ ةيدلبلاو ةيالولا ولوؤسم ذختي مل ةباقرلا خيرات ةياغ ىلإو .ةيدلبلا باسح ىلع اهليخادم
  .ةيدلبلا حلاصمب ةرضملا ةلاحلا هذه

لالخ جد03,3٥9.93٢.9 غلبمب حبسم زاجنإ نم اهتنكم ،ةلودلا نم ةيلام ةناعإ نم تدافتساريدغلا جرب ةيدلب–
نم(ةنس ةدمل ،٢10٢ ةنس يف يضارتلا قيرط نع حبسملا ءارك مت ،ةيدجم ريغ ةديازم ءارجإ دعبو.800٢ ةنس
.ايونس جد000.01٢ غلبمب )13/٥0/310٢ ىلإ٢10٢/10/60

ةرايزلا دعب ظحول ،كلذ ىلع ةدايزو .لغتسم ريغ كلملا اذه يقب ،)13/٥0/310٢ يف( راجيإلا دقع ةدم ءاهتنا دعب
امتح بلطتيس يذلا رمألا ،هتنايص مدعل ارظن ،ةروهدتم ةلاح يف دوجوم حبسملا اذه نأ ،عقوملل ةيناديملا
.هميمرت ةداعإل ةربتعم تادامتعا

مت ةلواط66و ايراجت الحم4٢ ىلع يوتحي ،٢م0٥31 ةحاسمب ةاطغم قوس ىلع رفوتتىسيع يديس ةيدلب–
جد000.0٥6.4 غلبمب تاونس3 ةدمل010٢ يف يضارتلا قيرط نع اهريجأت مت قوسلا هذهو .010٢ ةنس يف اهزاجنإ

ةنيزخل عفدو ،لالغتسالا نم ةنس دعب قوسلاب هطاشن نع رجأتسملا فقوت دقو .ةيدجم ريغ ةديازم دعب اذهو
هتامازتلا مارتحاب هايإ ةبلاطم رمألاب ينعملل تاراذعإ لاسرإب ةيدلبلا تفتكاو .جد438.0٢4.1 غلبم ةيدلبلا
يأ ذاختا متي ملو ،لالغتسا يأ نود ،110٢ ةنس ذنم ةقلغم لازت ام قوسلا هذه نإف ،ةباقرلا خيرات ىتحو .ةيدقاعتلا
.اهنيمثتل ءارجإ

خيرات ىتح اهلالغتسا متي مل يتلاو ،410٢ ةنس يف زجنملا ةاطغملا ةيراوجلا قوسلا اهشيعت ةيعضولا سفنو
 .ةئيهتلا لاغشأ بايغ ببسب كلذو ،ةباقرلا ءارجإ

نم ةناعإ ةطساوب600٢ ةنس يف تزجنأ ،٢م83٢ اهتحاسم لافطأ ةضور كلمت ةيدلبلا ّنإف رخآ بناج نم
لالخ ةديازملا قيرط نع اهريجأت ةلواحم ءانثتسابو .ةلغتسم ريغ اهـّنـكل ،ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلا

.اهنيمثتو اهلالغتسا لجأ نم ءارجإ يأ ذاختا متي مل ،ةيدجم ريغ تناك يتلاو110٢و010٢ يتنس

ةيلمع ءارجإ ةياغ ىلإ نيلغتسم ريغو ليخادملل نيجتنم )٢( نييراقع نيكلم ىلع رفوتتوزو يزيت ةيدلب–
:ـب رمألا قلعتيو ،ةباقرلا

قفارملا بايغ ببسب اهلالغتسا نوديفتسملا ضفري ثيح ،ةلواط0٥1 باعيتسا ةقاطب )مالسلا( ةاطغم قوس –
،ةحورطملا تابقعلا ليزي نأ هنأش نم ءارجإ يأ ةيدلبلا ذختت ملو .ةيرورضلا

تغلب تاداريإ اهنع جتن يتلاو600٢ ةنس ىلإ300٢ ةنس نم ةيدلبلا فرط نم ةرشابم ةلغتسم لافطأ ةضور–
طورشو دعاوقل ددحملا نوناقلل اهتقباطم مدع ببسب600٢ ةنس يف طاشنلا نع تفقوت ةضورلا هذهو .جد187.444
طاشنلا ةيريدم اهتلجس يتلا تاظفحتلا ةلازإب ةيدلبلا مقت مل ،خيراتلا كلذ ذنمو .لافطألا ضاير ريسو ءاشنإ
ىلإ اهليوحت مت ةضورلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .لالغتسالا ةصخر ىلع لوصحلا لجأ نم ةيالولل يعامتجالا

.ةيناجم ةفصب ةلوغشم ةيدلبلا لامع حلاصل تانكس ىلإو ةيدلبلل ةيرادإ حلاصمل بتاكم

راجيإلا لباقم عفد نودب انايحأو راجيإ دوقع نودب ةلوغشم كالمأ .2.4

كالمأ دوجو نع ةباقرلا تفشك ،نييعرش ريغ نيلغاش ةدئافل ةلمهملا انايحأو ةلغتسملا ريغ كالمألل ةفاضإ
هذهو .نيديفتسملا فرط نم راجيإلا لباقم عفد نود انايحأو راجيإ دوقع نود ةلوغشم ليخادملل ةجتنم ىرخأ
خرؤملا89–98 مقر يذيفنتلا موسرملا اميس ال ،هب لومعملا ميظنتلل اقرخ لكشت ،ةرمتسم لازت ال يتلا ةيعضولا

اهكلمت يتلا تالحملاو نكاسملا ىلع قبطملا راجيإلا طبضت يتلا دعاوقلا ددحي يذلااو9891 ةنس وينوي0٢ يف
لحم وأ نكسم لك “ هنأ ىلع صنت هنم٢ ةداملاف .اهل ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا

ةعباتلا ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا وأ ةيلحملا تاعامجلا وأ ةلودلا هكلمت ،هعقوم وأ هلامعتسا هجو نكي امهم
دقع ماربإ هيلع بترتي ،هكلام ريغ ،صاخ وأ يمومع ،يونعم وأ يعيبط صخش هزوحي وأ هلمعتسي وأ هلتحيو ،اهل
.”..ءارك عفدو راجيإ
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صخألابو ،ةينكسلا تالحملاب اميس ال ،قلعتت كالمألا هذه نأ ،تاكلتمملا تالجس صحف لالخ نم حضتي
:ةيتآلا ةلثمألا هنـّيبت امك ،ةميدقلا ءايحألاب ةنئاكلا كلت

يهو )ةيرامعتسإلا ةبقحلل دوعت ةشه تانكس( ةميدق ءايحأب عقت ،نكسم٢84 كلمت ،ليانم جرب ةيدلب–
فرط نم اهؤانب ديعأو اهمده مت تانكسلا هذه ضعب ،كلذ ىلع ةوالعو .راجيإلل عفد نودو دوقع نودب ةلوغشم

.مهدض ينوناق ءارجإ يأ ةيدلبلا ذختت ملو ،ةيرادإ ةصخر يأ نودب اهيلغاش

ءاصحإ( كالمألا هذه ةيعضو ةيوست فدهب ةمزاللا ةعباتملاب نوموقي ال ةيدلبلا ولوؤسمف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
.)كالمألا هذه ىلع يدعتلا لاعفأ لك ءاصحإو ،راجيإلا دوقع دادعإ ،نييلعفلا نيلغاشلا

ءانب اهحنم مت تالحملا هذهو .راجيإ دوقع نودب لوغشم يراجت لحم96٢ ىلع ليانم جرب ةيدلب رفوتت امك
.ضرغلا اذهل ةدعم ةيعضو يف اهعفد بجاولا راجيإلا غلابمو نيديفتسملا ةمئاق ددحتو ،تاررقم ىلع

ةلوغشم يهو ،ةيرامعتسإلا ةبقحلا لالخ ةديشم ءايحأب كلذك عقت اينكس الحم3٥4 كلمت ةياجب ةيدلب–
،نيديفتسملا فرط نم ءاركلا عفد نودبو دوقع نودب

.راجيإلا تاقحتسم عفد نودو دوقع نودب نيلوغشم اكشك31و انكسم11ىلع رفوتت ،وزو يزيت ةيدلب–

ةقبطملا راجيإلا بسن فعض  .2.5
نع ةديعب ىقبتو ،ةيزمرو ةليئض ينهملاو يراجتلا لامعتسالا تاذ تالحملا ىلع ةقبطملا راجيإلا بسن ّنإ

ىلع ةظحالملا هذه قبطنتو .تاكلتمملل ةيلعفلا ةيراجيإلا ةميقلا سكعت ال اهنأ امك ،قوسلا يف اهب لومعملا كلت
.هاندأ ةنّيبملا ةلثمألاو لودجلا هحضوي امك ،ةباقرلاب ةينعملا تايدلبلا عيمج

ضعب ءانثتساب ،ايرهش جد000.٥و جد004 نيب ،مومعلا ىلع راجيإلا راعسأ حوارتت،ةياجب ةيدلب يف–
،ايرهش جد000.07 ىتحو جد000.03 جد000.0٢ نيب ةيراجيإلا اهراعسأ تددح يتلا تالحملا

جد000.9و جد00٥ نيب ةقبطملا راجيإلا راعسأ حوارتت ،ايراجت الحم7٢٢ كلمت يتلاةريوبلا ةيدلب يف–
 .ايرهش جد6٥٢.6٢و جد٢41.11 نيب اهراعسأ تددح تالحم9 ءانثتساب ،ايرهش

وه امك ،جد977.6و جد0٥ نيب600٢ ذنم اهتعجارم متت مل يتلا راجيإلا راعسأ حوارتت،وزو يزيت ةيدلب يف
 :يتآلا لودجلا يف لصفم

عقوملا

ناضمر نابع جهن ،يراجتلا زكرملا

ناضمر نابع جهنب نئاك ىنبم

ناضمر نابع جهن ،بابشلا ليغشت ةيراقعلا ةينواعتلا

يتسيمخ ،نكسم٥6 ىنبم

ناضمر ليكوأ بعلمب لحم

نكسم٥٥ ىنبم

هـللا دبع يس بيقنلا عراش

دمحأ يلامعل عراش ،يفلخ لحم

نويلملا يح

ةديدجلا ةنيدملا ،نكسم٥3 يح

ةاطغملا قوسلاب هكاوفلاو رضخلا تاعبرم

ناضمر نابع جهن ،يراجتلا زكرملا ىنبم

جد :ةدحولا

)2م(ةحاسملا

79,٥7

76

001

99

68

08

4٢

–

– 

–

0٢,٢1

0٥,31

0٥,977.6

69,741

00,0٥1

34,149

11,038

46,01٥

71,411

00,٥4

00,0٥

00,096

00,890.1

00,000.3

٧1٠2 يرهشلا راجيإلا

ةيدلبلا نم ةمدقملا تايطعملا نم اقالطنا دعُم لودج : ردصملا
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٥3-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ فلاخت ةينعملا تايدلبلا تاينازيم ىلع رثأ نودب  تسيل يتلا ةيعضولا هذه
يف يسيئرلا لامعتسالا تاذ تالحملا ىلع قبطت يتلاو راجيإلا بسن نييحت نمضتملاو6991 ةنس يفناج٥1 يف خّرؤملا
ةيلحملا تاعامجلل ةيرحلا لك يطعت يتلاو ، اهل ةعباتلا تاسسؤملاو تائيهلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا اهكلمت يتلا نكسلا
تاذ تالحملا ىلع ةقبطملا راجيالا بسن ررحت“ هنم ةيناثلا ةداملا يف صنلاب ،تانكسلا ءانثتساب اهتاكلتمم راجيإ ديدحتل
.”......يراجتلا نوناقلاو يندملا نوناقلا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ماعلا نوناقلا دعاوق بسح ددحتو ينكسلا ريغ لامعتسالا

مظنملا“راطإلاب مراصلا مازتلإلا ىلع )1( ةقباسلا ةيونسلا هريراقت يف ىصوأ ةبساحملا سلجم نأ ريكذتلا ردجيو
.اهنييحتو راجيإلا دوقع دادعإب قلعتي اميف ةصاخ كالمألا نيمثتو صيصختلل

يف ليخادملل ةجتنملا تاكلتمملا ريستب قلعتتو810٢ يونسلا ريرقتلا يف اهجاردإ مت عوضوملا لوح ةركذم رخآ
.ةملاقو ةدكيكسو ةبانع تايدلب

تاداريإلا ليصحتو قوقحلا ةنياعم يف صئاقن .2.6

كلذكو ،فرصلاب رمآلا فرط نم ةكوسمملا ةيرادإلا ةبساحملا يف ةنودم تاداريإلاب ةصاخلا تايلمعلا نوكت نأ بجي
7 يف خرؤملا313-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم6٥و94 نيتداملا ماكحأل اقبط اذهو ،يمومعلا بساحملا ةبساحم نمض
.اهاوتحمو اهتايفيكو نويمومعلا نوبساحملاو فرصلاب نورمآلا اهكسمي يتلا ةبساحملا تاءارجإ ددحي يذلا1991 ةنس ربمتبس

.فرصلاب رمآلا فرط نم اهيلع عقوم ليصحت تادنس رادصإ ىلع ءانب متي نأ بجي تاكلتمملا تاداريإ زاجنإ نإ

ميظنتلاو نوناقلا هيلع صني مل ام يدلب داريإ يأ ذيفنت نكمي ال“ هنأ ىلع دكؤت ،افلاس ةروكذملا ،)1C( ةميلعتلاف
.”ليصحت دنس رادصإب هتنياعمو هتيفصت متت يذلاو ،امهب لومعملا

موسرملا يف اهيلع صوصنملا ليصحتلا طورشل اقبط ،يمومعلا بساحملا فرط نم هليصحت يرجي دنسلا اذه
تانايبلاو تاداريإلاب رماوألا ليصحتو تاقفنلا عفد لاجآ ددحي يذلا3991 ةنس رياربف6 يف خرؤملا64-39 مقر يذيفنتلا
.ةمدعنملا ميقلا لوبق تاءارجإو ةيذيفنتلا

نيبي يتآلا لودجلاف ،هالعأ ةروكذملا كلت نع اريثك فلتخت ال ةباقرلاب ةينعملا ىرخألا تايدلبلا يف ةقبطملا راعسألا نإ
.ةجئار نكامأب ةدجاوتملا تالحملل710٢ ةنس يف ةقبطملا راجيإلا راعسأ

تايدلبلا

ىسيعيديس

ليانم جرب

ريدغلا جرب

جد :ةدحولا

0٥,٢34.3

039.6

٥٥1.٢

01٥.3

004

000.٢

006

000.٢

000.1

000.1

00٥.٢

00٥.٢

راجيإلا غلبم

 تايدلبلا نم ةمدقملا تايطعملا نم اقالطنا دعُم لودج : ردصملا

تاودرخ

ىهقم

ةرازج

ةبتكم

كشك

ىهقم

يراجت

يراجت

كشك

ةبتكم

هكاوفو رضخ

ةيئاذغ داوم

طاشنلا عون

ةاطغملا قوسلا

ةنيدملا زكرم

موحللا قوس

ةيدلبلا رقم بناجب

ةنيدملا زكرم

ةيدلبلا رقم لباقم

ةنيدملا زكرم

  ةنيدملا زكرم

ةنيدملا زكرم

ةاطغملا قوسلا

ةاطغملا قوسلا

ةاطغملا قوسلا

لحملا عقوم
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ةيلاملا تاونسلا

ةياجب

ليانم جرب

33.964.246,93

30.918.134,02

34.498.587,10

41.007.444,85

54.643.747,35

35.287.261,12

1.530.171,90

2.767.662,12

1.064.382,76

6.575.006,24

2.449.389,48

3.125.413,00

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

تاديدحتلاتايدلبلا

40.029.288,64

60.678.593,03

54.589.800,79

43.145.234,24

56.588.616,78

55.747.587,78

22.912.007,23

33.467.692,40

43.282.653,34

55.119.873,64

61.864.086,42

77.539.411,74

ليصحتلل يقابلا

6.065.041,71

29.760.459,01

20.091.231,69

2.137.789,39

4.944.869,43

20.460.326,66

21.381.836,14

30.700.030,28

42.218.270,58

48.544.867,40

59.414.696,94

74.413.998,74

تاليصحتلا

فلاسلا ةينوناقلا تاءارجإلل لثتمت ال ،اهتبقارم تمت يتلا تايدلبلاب تاكلتمملا تاداريإ ليصحتو ةنياعم نأ ريغ
.ةنس لك نم سرام13 يف يأ ،ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف بلاغلا يف دعت ليصحتلا تادنس نأب تايرحتلا تفشك ثيح .اهركذ

.ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ فرط نم ةلصحملا غلابملا قفو نكلو ،ةقحتسملا غلابملا قفو اهرادصإ متي ال تادنسلا هذه نإ
يقاب دوجو مدع لثم ةيعيبط ريغ تايعضو رهظي تايدلبلا ىدل ةرفوتملا تايطعملا نم ارابتعا لكشملا هاندأ لودجلاف
.اقحال اهدادعإ متو ةلصحملا غلابملا ىلع ءانب اهباسح مت ليصحتلا تادنس نأ ينعي ام وهو مدعنم ديصرلا نأ ىنعمب زاجنإلل
ساسأ ىلع٥10٢ ىلإ310٢ نم ةيلاملا تاونسلا لالخ ،ريدغلا جرب ةيدلب يف تاكلتمملا تاداريإ ليصحت متي ،كلذ نم رثكأ لب
 .اقحال ةيوستلا ليبس ىلع ليصحتلا تادنسل رادصإ نود كلذو )1Cةيرازولا ةميلعتلا نم9 مقر قحلملا( عفدلا رماوأ

ةرشابمو تاداريإلا ليصحتل ةمزاللا ريبادتلا ليعفت نم ةيدلبلا نئازخلا ءانمأ نكمت ال ةسرامملا هذه نإ
.ءاضتقالا دنع ،نيفلختملا نيرجأتسملا  دض تاعباتملا

صوصنملا ةمزاللا ريبادتلا ،رمألا مزل اذإ ،ليعفت نم كلذك نَّكمُت ليصحتلا تادنس نأ ىلإ ،ةراشإلا ردجتو
عفدت ال يتلا راجيإلا غلابم عفرت “ نأب يضقي يذلا افلاس روكذملا89-98 مقر يذيفنتلا موسرملا نم13 ةداملا يف اهيلع
.ريخأتلا نم رهش لك نع %٥ ةبسنب اهقاقحتسا لجأ لولح نم نيرهش دعب

لجأ لولح نم رهشأ )6( دعب راجيإلا لاجم يف هتامازتلا نم هتمذ رجأتسملا ئربي مل اذإ ام ةلاح يفو
لاجم يف نأشلا وه امك عطتقت هنم ةقحتسملا غلابملا نإف ،ةجيتن نود ءافولاب تاراذنإ )3( ةثالث دعبو ،قاقحتسالا
ىلع ةدايز نكسملا نم هدرط دصق ةينوناقلا تاعباتملا ىلإ فلاخملا ضرعتي ةريخألا ةلاحلا هذه يفو ...بئارضلا
.”...هراجيإ دقعل يئاقلتلا خسفلا

تايدلبلا اهزوحت يتلا ةيلعفلا تاقحتسملل ةقيقدو ةقداص ةروص ىلع لوصحلا نم نكمت ال،ةسرامملا هذه نإ
نيب ةبراقملا لعجيو اهتيلاعف نم ّدحي ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإل قرخلا اذهو ، .لماكلاب اهديدحتو اهتيفصت مدع ببسب
.اهنم ىودج الو اهل ىنعم ال يمومعلا بساحملا اهب موقي يتلا ليصحتلا تايلمعو فرصلاب رمآلا تاباسح

غلابم يف لثمتت ليصحت يقاوب نيبت يلاتلا لودجلا تايطعم نإف ،ريياعملا مارتحا يف صقنلا اذه نم مغرلاب
لاجم يف ةبجاولا ريبادتلا ذاختا يف صقن ىلع لدي امم ،تاونس ةدعل ةمكارتملاو ةعوفدم ريغ راجيإلا نم ةربتعم
.ليصحتلا

81٠2 ىلإ31٠2 نم ةيلاملا تاونسلل اهليصـحـت بجاولا تاداريإلا ةيعضو

جد :ةدحولا
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ةيلاملا تاونسلا

ىسيع يديس

ريدغلا جرب

ةريوبلا

**وزو يزيت

59.500.404,17

65.709.267,27

66.871.813,32

71.583.346,22

73.401.317,70

74.058.459,40

4.229.950,80

4.182.395,76

8.281.199,42

5.053.721,41

5.486.662,50

6.059.687,69

88.327.509,54

92.964.216,09

98.544.476,90

143.129.666,97

136.944.761,85

175.857.623,42

36.492.560,99

46.431.145,25

48.445.922,00

40.779.968,40

42.343.297,83

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

تاديدحتلاتايدلبلا

62.710.318,56

66.728.091,12

68.860.075,80

73.449.980,30

76.129.446,40

80.440.486,40

7.810.000,00

5.640.000,00

8.281.199,42

6.159.786,60

5.486.662,50

9.599.261,93

88.775.402,00

88.775.402,00

92.775.402,00

144.865.402,00

136.944.761,85

175.857.623,42

38.496.454,39

48.417.194,82

50.074.215,21

42.180.111,82

43.680.785,88

ليصحتلل يقابلا

3.209.914,39

1.018.823,85

1.988.262,48

1.866.634,08

2.728.128,70

6.382.027,00

3.580.049,20

1.457.604,24

0

1.106.065,19

0

3.539.574,24

447.892,46

*- 4.188.814,09

*- 5.769.074,90

1.735.735,03

0

0

2.003.893,40

1.986.049,57

1.628.292,50

1.400.143,42

1.337.488,83

تاليصحتلا

جد :ةدحولا

.تايدلبلا نم ةمدقملا تايطعملا لالخ نم دعُم لودج: ردصملا
.ةقباسلا ةيلاملا تاونسلا غلابم نمضتي تاليصحتلا عومجم نوك نع جتان يبلسلا ديصرلا *
.810٢ ةياهن ةياغ ىلإ ةرفوتم ريغ تايطعملا **

تايصوتلا

سلـجـم يصوـي ،هالــعأ اــهــيــلإ راشملا ،ةــيــباــقرــلا تاــيــلــمــعــلا رــثإ ةصلــخــتسملا تاــظــحالملاو تاــنــياــعملا ءوض ىلع
: يتأي امب ةبساحملا

ةجتنملا ةيراقعلا كالمألل لماش درجب مايقلا اميس ال ،ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا ةيعضول مراص ريهطت ءارجإ–
اقبط ،كالمألا هذهل ةينوناقلا ةيعضولا ةيوست اذكو ،زايتمالا راطإ يف اهرييست حنـمـي وأ تايدلبلا اهزوـحـت يتلا ليخادملل
،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل

.اهتاداريإ يف ةدايزلا ىلإ فدهي ءارجإ لك ليعفتو ةيراقعلا كالمألا ةيدودرم نيسـحـتو نيمثت ىلع زكتري رييست عضو–
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يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)وزو يزيت ةيالو( وزو يزيت ةيدلبل

تمت يتلاو ،وزو يزيت ةيدلبل ليخادملل ةجتنملا تاكلتمملا رييست ةيعضو ةبقارمب ةقلعتملا ةمهملا راطإ يف
.هتاظحالم نومضم ىلع ةباجإلل انحلاصم ىلإ ريخألا اذه نم ريرقت هيجوت مت ،ةبساحملا سلجم حلاصم لبق نم

ةجلاعم لجأ نم يحلاصم لبق نم ناوت نود تاءارجإ ذاختا مت هنأ املع مكطيحأ نأ فرشلا يل كلذ ىلع ءانب
:ريرقتلا يف ةلجسملاو اهتنياعم تمت يتلا صئاقنلاو تاظحالملا

ةلغتسم ريغ ةيراقـــع كالـمأ
  .اناجم يأ ،لباقم نود ةيسايس بازحأل وأ تايعمجل اهحنم مت )بتاكم اهبلغأ( كالمأب قلعتت

مهل نيديفتسملا لبق نم اهرجه مت دقف ،ةيرامعملا ةسدنهلا دهعم ىقتلمب عقاولا ”مالسلا“ ةيراوجلا قوسلا
ىلإ ةلغتسم ريغ اهلعج ام اذه  خلإ .....تارايسلا ةريظحو لقنلا صخي اميف ءاوس هدهشي يذلا ظوحلملا صقنلل ارظن
.اذه انموي

نم اهط اشن رييغتو اهليوحت مت دقف ،وزو يزيت ايلعلا ةنيدملاب ةنئاكلا ةيدلبلا ةضورلا صخي اميف امأ
،ةيدلبلا لامع ضعب لبق نم نكاسمك اهذاختاو رمحألا لالهلل بتكم اذكو ،ةيدلبلا حلاصم ضعبل بتاكم ىلإ ةضور
.وزو يزيت ةيالو عم الكشم دعي لازام ةضورلل ينوناقلا عضولا

عفدــلا تادنــس رـيرــحـت
ةفاضإلاب عفدلا تادنس ريرحتب مئاد لكشب موقت وزو يزيت ةيدلبل ليصحتلاو كالمألا ةحلصم ،نأشلا اذه يف

.ةيدلبلا اهترــّجأ يتلا كالمألايوحي ريخألا اذهو ةنيزخلا نيمأ ىلإ لسريو ايونس ررحي يذلا راجيإلا فشك ىلإ
                                               .ينكس وأ يراجت لامعتسا تاذ تالحم تناك ءاوس

ريرحت اضيأ مئاد لكشبو متي )...ةيونسلا صخرلاو ةيراهشإلا تاحوللاب ةقلعتملا( ىرخألا موسرلل ةبسنلاب
 .عفدلا رماوأ عم اهقافرإ امئاد متي يتلا عفدلا تادنس

.ةنيزخلا نيمأ لبق نم ةرشابم اهليصحت متيف نيسعاقتملل عفدلا نع رخأتلا تامارغل ةبسنلاب امأ

ةينـطوـلا كالمألل ماـعـلا لودجـلا يـف تاراقـعلـل ليـجسـتو ةيـفـيرـعـت تاـقاطـب عـضو
امأ ،ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف اهكالمأ ليجست يف ادبأ ناوتت مل ،نأشلا اذه يف وزو يزيت ةيدلب

فيلكتب ةيدلبلا تماق اهتيعضو ةيوست لجأ نمو ،ةيكلملل دنس يأ ةيدلبلا اهنأشب زوحت ال يتلا كالمألل ةبسنلاب
اذكو ةيكلملا تادنس ريرحت لجأ نم(.....اهتيكلم لصأو اهتاحاسمو كالمألا عقوم ديدحت ةمهمب موقيل يراقع ريبخ
  .)يلاملا بقارملا ىدلزيهجتلاو ةنايصلا ءابعأ ىلع ةنهربلل ةيمازلإ ةقيثو دعت يتلا ةريخألا هذه ،ةيراقعلا رتافدلا

،سرادم ،ةيراجت ىرخأو ةينكس تايانب يهو لاجآلا برقأ يف اهتيعضو ةيوست رظتني كالمأ نم77٥ درج مت ثيح
.خلإ...... ةيمومع قئادح ،هيفرتلا تاحاسم ،ةينبملا ريغ يضارألا ىلإ ةفاضإلاب ،ديربلا زكارم ،جالعلا تاعاق ،دجاسم

ةيدلبلا كالمألل ماعلا درجلا لجس يف ةيئاهن ةفصب اهدرج مت يتلا اهكالمأل ايراقع ارتفد14 زوحت ةيدلبلا
.ليصحتلاو كالمألا ةحلصم لبق نم هدادعإ مت يذلاو

راـجــيإلا لدــب نيــيـحـتو ةعجارـم
.ميسارملل  اقيبطت ،راجيإلا لدب يف تادايزلا قيبطت ىلع ةصيرح تناك ليصحتلاو كالمألا ةحلصم

يـنــكســـــلا لاـمــعتـــسالا تاذ تالـحمـــلا
: يتآلا وحنلا ىلع كلذو٥991 ةنس سرام رهش ذنم راجيإلا لدب نيسحتو ةعجارمب ةقلعتملا نيناوقلا لك قيبطت مت دقل
%01 ةبسنب8٢/30/٥991  يف خّرؤملا يرازولا رارقلا
،%01 لداعت  ةفاضإب٥0/60/6991 يف خّرؤملا01٢-69 مقر يذيفنتلا موسرملا
،%0٢ لداعت ةفاضإب90/30/7991 يف خّرؤملا06-79 مقر يذيفنتلا موسرملا
،%٥1 لداعت ةفاضإب30/11/7991 يف خّرؤملا904–79 مقر يذيفنتلا موسرملا
.%0٢ لداعت ةفاضإب٢٢/70/8991 يف خّرؤملا73٢-89 مقر يذيفنتلا موسرملا
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يراجـتلا لامــعـتـــسالا تاذ تالحملا

نم مغرلابو .ةديهز اهلعجي امم90/40/3891 يف خرؤملا6٥٢-38 مقر موسرملا ىلع ادامتعا اهراجيإ لدب ديدحت مت دقف
اهضفر مت ،راجيإلا لدب ةميق نم عفرلاو ةعجارملا لجأ نم كلذو ةقباسلا سلاجملا لبق نم تذختا يتلا تالوادملا فلتخم
.ةيصولا ةئيهلا لبق نم اهيلع ةقداصملا مدعو

نود تلغتسا يتلا ةيدلبلا كالمألا تايعضو نم ديدعلا ةيوست تمت دقف ،ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا نيمثت راطإ يفو ،ايلاح
٥0/01/٥10٢ يف ةخرؤملا7401 مقر ةيرازولا ةميلعتلل اقيبطت اذهو ةيوستلا قيرط يف يه ىرخأ تافلمو .ينوناق دنس يأ
 .610٢ ةنسل ةيلاملا ةينازيملاب ةقلعتملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نم ةرداصلا

ةقلعتملا ةنجللا فرط نم دعملا  عامتجالا رضحم ىلع ءانبو وزو يزيت ةيدلب ناف ،ركذلا ةفلاسلا ةميلعتلا هذهل اقيبطتو
راجيإلا لدب  نييحت وه اهعوضوم ،71/٢0/910٢ خيراتب61 مقر ةلوادم تردصأ ،1٢/٥0/810٢  خيراتب ةيلاملاو داصتقالاب
،يراـقـعـلا رـيـيستـلـل ينـطوـلا ناوـيدـلا لـبـق نــم ةدــمــتــعملا ةــيــعــجرملا ةــمــيــقــلا ساسأ ىلع ينــكسلا لاــمــعــتسالا تاذ تالــحــمــلــل
.)IGPO( ةيراجيإلا ميقلا باسح قرطب قلعتملاو7٢/10/8991 يف خرؤملا يرازولا رارقلا نومضم عم ةازاوملابو

يراـجـتلا لالـغتسـالا تاذ تالـحمـلل ةبـسنـلاب راـجـيإلا لدـب

.)ةنيدملا نم ب ةقطنم ،أ ةقطنم ،عقوملا( ةقطنملا ساسأ ىلع اقبطم وأ اينبم اديدج امييقت تعضو ةيدلبلا

ةيدلبلا كالمأ ةرادإو رييست ةيجيتارتسا ددحيو عمجي ططخم عضو صخي اميف

ةنسل دوعت مييقت تاقاطب كلمت وزو يزيت ةيدلب نإف ةيراجيإلاو ةيبساحملا اهتميق اذكو اهكالمأ ةلاح ةفرعم لجأ نم
مييقت ةيلمع راطإ يف ،ةلودلا كالمأ ةيريدم لبق نم اهتبقارم تمت ،مييقتلا تائيه وأ تادحو لبق نم تدعأ٢891-3891
نمضتملاو40/٢0/6891 يف خرؤملا30-68 مقر نوناقلاو70/٢0/1891 يف خرؤملا10-18 مقر نوناقلا لظ يف ةلودلا كالمأ نيمثتو
 .ةلودلا كالمأ نع لزانتلا

 .اهلمجم يف اهعيب متي مل كالمألا هذه نكلو اهنع لزانتلا مت يتلا ةيراقعلا كالمألا عيمج لمشت تاقاطبلا هذه

مييقت تايلمع يف .ءدبلا لجأ نم يسيئرو يساسأ ناهرب وأ ليلدك مييقتلا تاقاطب وأ قئاثولا هذه ىلع زكترت ةيدلبلا
.ةيعجرملا ةميقلاو ةحاسملاو مجحلا اهلمجم يف يوحت تاقاطبلا هذه ،راجيإلا لدب

ةيراقعلا كالمألا لجس يف ةيدلبلا كالمألل ماعلا درجلا

يف هليجست متو ٪09 ةبسنلاب كالمألل ماع درج مت ثيح ،زاجنإلا قيرط يف كالمألا لجس اهتزوح يف كلمت وزو يزيت ةيدلب
.كالمألا ضعبل زاجنإلا ةفلكت وأ نمث كلذكو لالغتسالاوا زاجنإلا تاونسب ةصاخ تامولعملا صقن نم مغرلاب كالمألل ماعلا لجسلا

اذهب ةنراقم ليئض ةيدلبلا ةزوحب يذلا ةيراقعلا رتافدلا ددعف ،ةينبملا ريغ ةيضرألا عطقلا نم ديدعلا درج ىلإ ةفاضإلاب
ليجستلل )ةيفيرعتلا تاقاطبلا( ةيئاهن تاداهش جارختسا بلط ميدقت مت ةيراقعلا رتافدلا ةزايح يف صقنلا اذه كرادتلو ،ثرإلا

.كالمألا نم يقب امل ةلودلا كالمأل ماعلا لودجلا يف

كلم لكل فلم اهتزوحب ةيدلبلاف...جالعلا تاعاقو دجاسملاو سرادملا لثم ليخادملل ةجتنملا ريغ كالمألا صخي اميف
...ةحاسملا ،عقوملا ططخم ،مجحلا ططخم ،ينفلا وأ ينقتلا عضولا نمضتي

ةدـيازـملا قــيرـــط نــع ريجأتلا

يف اناك امدنع ،يئالو رارق بجومب امهقلغ مت نيذللا ،يدلبلا حبذملاو هكاوفلاو رضخلل ةلمجلا قوس نع رظنلا ضغب
متي اهريجأت نإف ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألا ةيقب نإف ،ةديازملا قيرط نع متي ناك امهريجأت نإف ،لالغتسالا ةيعضو
ةنس0٥ ىتحو04 نع ديزت ةدمل اهل مهراجئتسا دوعي ،كالمألا هذهل نيرجأتسملا نأ رابتعا ىلع ،يضارتلا قيرط نع
.ينمضلا ديدجتلا دنب يوحت مهدوقع نإف كلذ ىلإ فض ،ةديازملا ىلإ ءوجللا يصعتسي امم )ىمادق نيرجأتسم(

راــــجــــيإ دوـــقـــــع نودــب ةلـــغـتــسملا كالـمالا

راجيإ دوقع مهتزوحب سيل ىرخأ وأ ةيراجتوأ ةينكس تالحم تناك ءاوس ةيدلبلا كالمأ يرجأتسم نم ديدعلا نأ حيحص
ةلوادم كانه لب .نيرجأتسملا عم راجيإ دوقع ررحت ال ةيدلبلا حلاصم تناك ثيح ،تاينيعبسلا تاونس ىلإ دوعت ةيعضولا هذهو
دمتعملا راجيإلا فشك دادعإل ةيفاك تناك ،عفدلا ةبجاولا ةيرهشلا غلابملا عم اهنم دافتسملا كالمألاو نيديفتسملا ةمئاق تددح
.لجسلا اذه ىلع ءانب راجيإلا لدب ليصحت متي ثيح ،ةنيزخلا نيمأ لبق نم

.رجأتسملل ةمزلم ادونب يوحي دقع مادعنال ،كالمألل ةيراجيإلا ةيعضولل ةعباتملا ةيلمع ىلع ابلس رثؤي العف ةقيرطلا هدهب لمعلا
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03 يح لاثم( لوخدم يأ نود نكل ،ةلغتسمو ليخا دملل ةجتنم اهنأ ىلع تدرج ةيراقع كالمأ دجوت نايحألا ضعب يف هنأ ىتح
ةميق وأ لدبو نيديفتسملا وأ مهل حونمملا ةمئاق يوحت ةلوادم دجوت ال ثيح ،كاذنآ ميظنتلا قرخ ىلإ عجار اذهو )ةفلاخوب نكسم
.ةيرادإ ةقيثو يإ دوجو مدعو راجيإلا نايرس خيرات اذكو راجيإلا

ةيعضولا هذه نع تغلبأ دق ليصحتلاو ةيدلبلا كالمأ ةحلصم نأ مغر ،تاونسلا نم ديدعلل اهلاح ىلع تيقب ةيعضولا هذه
.اهتاررقم يف

يدلـــــبلا يبعــــشلا سلـــجملا ســيئر ةباجإ
)سادرموب ةيالو( ليانم جرب ةـيدلبل

ةيدلبب ةصاخلا ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا كالمألاب قلعتملاو910٢ يونسلا ريرقتلا مكتدايس ىلإ ليحن نأ انفرـشي
:)سادرموب ةيالو( ليانم جرب

ةيدــلبلا كالمألا ةعباتــمو ىوتــحم .1

ةبقارمـــــــلا تايدلبلل ةيراقعلا كالمألا ىوتحم.1.1

،تاداريإلا ةدايز يـف مـــهاست نأ اهنأش نم يتلاو ليخادملل ةجتنم ةربتعم ةيراقع اكالمأ يوحت ليانم جرب ةيدلب نإ
: يتأي اميف لثمتت كالمألا هذهو

.)ريرقتلا يف ةدوجوملا تايطعملا بسح( : يتآلا لودجلا

ةيدلبلا كالمأ ىوتحم

ةيراجت تالحم

قوس

حبذم

ةضور

فقوتلا قوقح

رشحم

يضارأ

حبسم

ةيمومع ضيحارم

ءانيملا جراخ ةقطنم

لزن

تاذ كالمأ

لامعتسا

يراجت

ينهمو

ليانم جرب ةيدلبلا

ليخادملل ةجتنملا كالمألا

ينكس لامعتسا تاذ كالمأ

عومجملا

67”بابشلا ليغشت“ جمانرب راطإ يف ةزجنم تالحم

٩٠٠.1
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3111

كالمألا عومجم
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ةيدـــــــلبلا ةيراقــــــــعلا كالـــــــمألا درــــــــج .1.2

10/٢1/0991 يف خرؤملاو03-09 مقر نوناقلا نم8 ةداملا هيلع تصن ةيراقعلا كالمألا لجس يف كالمألا درج
3٢/11/1991 يف خرؤملا٥٥4–19 مقر يذـــــــيفنتلا موسرملا ددــــــح امك ،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألاب قلعتملاو
.درجلا كسم تايفيك ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

تالجس نـييحت نم ةيدلبلا نكمتت ىتح اذهو يراقع ريبخ عم ةيقافتا مربت فوس ليانم جرب ةيدلبـــف هيلعو
.ةجتنملا ريغو اهنم ةجتنملا ةدورجملا ريغ كالمألا ليجستو كالمألا

ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف ةيراقعلا كالمألا فيرعت .1.3

نيريسملا ىلع ضرــــفي هنم11 ةداملا يفو3٢/11/1991 يف خرؤملا٥٥4–19 مقر يذيفنتلا موسرملا بسح
.ةـــــينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف هليجستو راقع لكل ةيفيرعت ةقاطب دادعإ نييمومعلا

نعو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ةلسارمل اعبتو ليانم جرب ةيدلبف ضرغلا اذهلو
صوصخب6٢/30/910٢ يف ةخرؤملا71٢ مقر يرضحلاو يميلقإلا لمعلا ةيريدم – ةيلحملا تاعامجلل ةماعلا ةيريدملا

  .ةماهلا ةيلمعلا هذهب مايقلا لجا نم ءفك فظوم نييعتب تماق ،ةيلحملا تاعامجلل ةيراقعلا ةظفحملا طبض

 ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا نيمثتو لالغتسا .2

نم361 ةداملا هتددح ةيدودرم رثكأ اهلعجو ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا نيمثتو لالغتسا نإ
.ةيدلبلاب قلعتملاو1٢/60/110٢ يف خرؤملا01–11 مقر نوناقلا

)ةبساحملا ةحلصم فرط نم ةمدقملا تايطعملا بسح(81٠2 ةــنـســل كالـــمألا تادارـــيإ .2.1

ةجتنملا كالمألا
 )ةدحو( ليخادملل

٢0.3٥1.831.606ليانم جرب 900.1

تاكلتمملا تاداريإتايدلبلا
)جد(

00.446.9٥٢.٥0٢

)%(ةبسنلا

33,0

تاداريإ عومجم
)جد( رييستلا

81٠2 ةنسل يراجتلا عباطلا تاذ تالحملاب ةصاخلا ليخادملا*

ةيمستلا

 ةيراجت تالحم

ةيرادإ ةيراجت تالحم

مالعوب يريوب عراشب ةيراجت تالحم

ةيعوبسألا قوسلا يف ةيراجت تالحم

 ماع كلم لغش

يمومع ضاحرم

 سيئرلا تالحم

 رشحملا

الغتسم طقف الحم6٥

ةظحالملا

جد00.008.37

جد00.000.88٢

جد00.000.6٥1

جد00.000.801

جد164.00.00٥

جد٢.00.000

جد184.703.1.0٢

جد00.0٢9.94

تاداريإلا

81

3

44

٥٢

9

٢

08

1

ددعلا

1

٢

3

4

٥

6

7

8

مقرلا
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81٠2 ةنسل ينكسلا عباطلا تاذ تالحملاب ةصاخلا ليخادملا*

يحلا مسا

) عبصوب (10 مساق تيآ يح

) عبصوب (٢0 مساق تيآ يح

) عبصوب (30 مساق تيآ يح

)ةنيدملا طسو( دــمحـم تريزوت يح

)ريرحتلا( فسوي دوغيز يح

)يتاذلا ءانبلا( ءاـــــــــشيغلا ةيرق

ءاـــــــــشيغلا ةيرق

)ةنيدملا طسو( دـمـحـميموت يح

 يلع رونبو  مالعوب يريوبو  يلع يوادم عراش

ردنــــــــــش ةيرق

 حالفم عراش

رداقلا دبع موركع عراش

يف اـهـيـلـع ةــلصحملا ةــيــنــكسلا تالحملا لــيــخادــم
)710٢-900٢( تاونسل810٢ ةنس

/

تاظحالم

جد4٢.08.88٥

81٠2 ةنسل ليخادملا

33

86

191

٢9

84

0٢

81

941

01

٥

1

1

ةفلتخم

تانـكسلا ددع

1

٢

3

4

٥

6

7

8

9

01

11

٢1

31

مقرلا

جد٠8.885.42عومجملا 636

 ةدـــيازملا قيرط نع رـــيجأتلا2.2
ةيمويلاوةيعوبسألا قوــــــسلاو ليانم جرب ءادـــــهشلا عراشب نئاكلا يدلبلا حبذملا ءارك ددصب ليانم جرب ةيدلب نإ

 .ليمجلا رظنملا يح- ةيرضحلا ةقطنملاب ةنئاكلا لاــــفطألا ةضورو ليانم جرب )رداقلا دبع موركع عراشبةنئاكلا

ةلغــــتسم ريغ ةيراقع كالـــــــــمأ .2.3

ةيمستلا

ةـــقـــطـــنملاـــب اـــهرـــقــــم نــــئاــــكــــلا ةضورــــلا
- ليمجلا رظنملا يح - ةيرضحلا

عراشب هرـــقـــم نـــئاـــكـــلا يدـــلـــبـــلا حــــبذملا
 ءادهشلا

تشمشمت يحب نئاكلا ةاطغملا قوسلا

 رمعا باطخ عراشب نينئاك نيبرشم

ةدــــــــــيازملاــــــــــب اــــــــــهؤارــــــــــك مـــــــــــتـــــــــــيس
)تاقفرملا(

هئارك متيس هتئيهت ةداعإ تمت دقل
)تاقفرملا( ةديازملاب

ىلع تالحملا عـــــــــيزوــــــــــت مــــــــــتــــــــــي مــــــــــل
نيديفتسملا

ةدــــــــيازملاــــــــب اـــــــــمـــــــــهؤارـــــــــك مـــــــــتـــــــــيس
)تاقفرملا(

ةظحالملا

ءيش ال

ءيش ال

ءيش ال

ءيش ال

81٠2 ةنس ليخادملا

1

1

1

٢

ددعلا

1

٢

3

4

مقرلا

ةلغتسمريغ
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ةلوغشملا كالـمألا .2.4

نأ نود ،لدعملا ،700٢-٥0-31 يف خّرؤملا٥0-70 مقر نوناقلا يف راجيالا دقع عوضوم يرئازجلا عرشملا لوانت
،ممتملاو لدعملا ،يراقعلا طاشنلاب قلعتملاو3991-30-10 يف خرؤملا10-39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىسنن
صاخلا نماثلا بابلا نم لوألا لصفلا يف راجيإلا دقع ىلإ يرئازجلا يندملا نوناقلا قرطت امك .٥0-70 مقر  نوناقلاب
دعاوقلا نمضتملاو0٢/60/9891 يف خرؤملا89–98 مقر يذيفنتلا موسرملا اذكو ءيشلاب عافتنالاب ةقلعتملا دوقعلاب
.ةلودلل ةعباتلا تالحملاو تانكسلا ىلع قبطملا راجيإلا طبضت يتلا

كانــــــه نأ الإ راجيإلا دوقع دادعإ كلذ يف امب ةينوناق تاءارجإ ذاختا ىلإ ةدهاج ليانم جرب ةيدلب ىعستو
:وجرملا فدهلا قيقحت نود لوحت ليقارع

 ،نورخآ صاخشأ وأ ةثرو امإ نويلاحلا نورجأتسملاو اوفوت نييلصألا تانكسلا يلغاش مظعم.

،80-٥1 مقر نوناقلا راطإ يف مهتايانب ةيوستب اوماق نم كانه.

ملع نود يمومع بتاك دنع عيب دقع بجومب ةيراجيإلا مهتانكس عيب ةداعإب اوماق نم نيرجأتسملا نم كانه.
.كلذب ةيدلبلا

 .ةيراجيإلا مهتاقحتسم عفدب نيرجأتسملل تاراذعإ لاسرإب تماق ةيدلبلا

ةقبطملا راجيإلا بسن .2.5

راعسأ نييحت صوصخب سادرموب ةيالول ةلودلا كالمأ ةيريدم ىلإ ةلسارم دادعإب ليانم جرب ةيدلب تماق
.اهنم درلا راظتنا يف تانكسلاو ةيراجتلا تالحملا

تاداريإلا ليصحـــتو قوقحلا ةنياعم .2.6

رمآلا فرط نــــم ةكوسمملا ةيرادإلا ةبساحملا يف ةنودم نوكت نأ بجي تاداريإلاب ةصاخلا تايلمعلا نإ
تاءارجإ ددحي يذلا70/90/1991 يف خرؤـملا313-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم6٥و94 نيتداملا ماكحأل اقبط فرصلاب
.ةبساحملا

 .تاقفنلا عفد لاجآ ىلع60/٢0/3991 يف خرؤملا64 –39 مقر يذيفنتلا موسرملا صن امك

)عبات(لودج

ةيمستلا

Gdù°˘ƒ¥ Gd˘«˘ƒe˘«˘áhG’CS°˘Ñ˘ƒY˘«˘á Gd˘µÉFæá
Hû°ÉQ´ YµôhΩ YÑó Gd≤ÉOQ

Gdù°˘ƒ¥ GŸ¨˘£˘ÉI Gd˘µ˘ÉF˘æ˘á Hû°˘ÉQ´ H˘ƒj˘ô…
HƒYÓΩ 

عـــــــفدـــــــب نــــــــيدــــــــيــــــــفــــــــتسملا راذــــــــعا مت
اهؤارك متيس .راجيالا تاقحتسم
)تاقفرملا( ةديازملاب

مدـــــعـــــل يئزـــــج لالـــــغـــــتسا ةـــــلـــــغـــــتسم
نــيدــيــفــتسملا راذــعإ متواهتئيهت
.راجيالا تاقحتسم عفدب

ةظحالملا

00.000.801

00.000.6٥1

81٠2 ةنس ليخادملا

٥٢
عبرم

44
عبرم

ددعلا

1

٢

مقرلا

يئزج لالغتسا
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يدلبلا يبعشلا سلجملا ســـيئر ةباجإ
)ةريوبلا ةيالو( ةريوبلا ةيدلبل

لجأ نم كلذو تاظحالملا هذه نم ةدافتسالا تمت دقو ةركذملا تملتسا دق يحلاصم نأ مكملعأ نأ ينفرشي
.ةركذملا يف ةدراولا مكتاهيجوت ةعباتمب اذهو اهاوتحم قيبطتو ذيفنت

كالمألل لماش درجب مايقلا اميس ال ،ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا ةيعضول مراص ريهطت ءارجإل مكتايصوت نأشب
ةيعضولا ةيوست اذكو ،زايتمالا راطإ يف اهرييست حنمت وأ ةريوبلا ةيدلب اهزوحت يتلا ليخادملل ةجتنملا ةيراقعلا
يدلبلا ثارتلا ةحلصمو ةيدلبلا حلاصم نأ ثيح ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقيبطت كالمألا هذهل ةينوناقلا

.ةطقنلا هذه لوح ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا ددصب

اهتعباتمو ةيدلبلل ةيراقعلا كالمألا يوتحم  .1

عاجرتساو راجيإلا نييحت لواحتو ليخادملل ةجتنملا تاكلتمملل ةيرود ءاصحإ ةيلمعب ةيدلبلا  حلاصم موقت
نيسحتل اذهو ةديازملا قيرط نع اهراجيإ ةداعإو نيرجأتسملا فرط نم ةلمهملاو ةلغتسملا ريغ تالحملا
.فرصتلا تحت عضوت وأ ةيدلبلا فرط نم ريست يهف ليخادملل ةجتنملا ريغ كالمألا صخي اميفو .ليخادملا

ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا درج .1.2

،ةليوط ةدم ذنم حوتفم وهف )9٢ قحلملا( ةيدلبلل اهنع لزانتملا وأ ةعباتلا ميقلاو كالمألا تانوكم لجس صخي اميف
يف مده وأ ةيدلبلل عبات يمومع قفرم ءانتقا وأ زاجنإ وأ لزانتلا ةلاح يف لجسلا اذه نييحتب ةيدلبلا حلاصم موقتو
 .ليخادملل جتنم ريغ وأ ليخادملل اجتنم ،ةلاحلا بسح ،لجسيو ،قفارملا وأ تالحملا وأ شهلا نكسلا ىلع ءاضقلا ةلاح

بسح ،ةيدلبلا تاينتقم لك هيف لجست)٢3 قحلملا(ةلوقنملا كالمألاب صاخلا درجلا لجس صخي اميف امأ
هل صصخيو درجلا لجس يف هليجستب موقت داتع ءانتقاب ةيدلبلا موقت امدنعو ،اهلامعتساو ءانتقالا غلبمو ،ةجاحلا

.لوألا لامعتسالا يف كلهتست يتلا تاينتقملا هيف لجست الو لجسلا يف درجلا مقر

ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف اهليجست مدعو ةيراقعلا كالمألا فيرعت مدع .1.3

دهج يأ رخدت مل ةيدلبلا حلاصم نإف ،ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف ةيدلبلا تاكلتمم ليجست صخي اميف
،ةيلوألا ةلحرملا يف ةيئانثتسا ةفصب ةتقؤم تاداهش ىلع ةيدلبلا تلصحت ثيح ،ةيلمعلا هذه مامتإو حاجنإ يف

نم ةساردلا يف ضعبلا ،ةيئادتبالا سرادملا صخت يتلا ةصاخ ةلودلا كالمأ ةيشتفم ىدل تافلم ةدع عاديإ مت ايلاحو
حلاصم موقت ،راطإلا سفن يفو .ةيقبتملا كالمألل ةيلمعلا لمكن فوس سرادملا نم ءاهتنالا دنعو ،ةيوستلا لجأ
ةيئادتبالا سرادملل ايراقع ارتفد71 جارختسا مت ثيح ،ةيراقعلا ةظفاحملا نم ةيراقعلا رتافدلا جارختساب ةيدلبلا
.تاراقعلا يقابل ةلصاوتم ةيلمعلا وأ

قبطت فوسو تاكلتمملا ليجست صخي اميف910٢ ةنسل ةيلاملا نوناق يف ةديدج ريبادت دجوت : ةظحالم(
.)بلطلا جذومن رودص دنع

 ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا نيمثتو لالغتسا.2

اهراجيإ قيرط نع اهنيمثتب ةيدلبلا موقت ،ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا نيمثت صخي اميف
غلبم ةعجارم متت ،ةلغتسملا تالحملا صخي اميفو .احبر رثكأ اهلعجو اهتيدودرم نيسحت لجأ نم ةديازملاب
نع تالحملا راجيإب صاخلا يحاتتفالا رعسلا ديدحت متي امك ،ةلوادم بجومب %01 ةبسنب تاونس3 لك راجيإلا

.ةلودلا كالمأ ةيريدم فرط نم ةديازملا قيرط

 ةينازيملا يف ةدودحم ةمهاسم : كالمألا تاداريإ.2.1

يلاوحب ثاريملا يف مهاست ةيدلبلا ليخادم ّنإف ،اهتينازيم يف ةيدلبلا تاكلتمم ليخادم ةمهاسم صخي اميف
قيرط نع اهريجأتو ايئاضق ةعباتملا تالحملا عاجرتساو راجيإلا ةعجارم تاءارجإ ةيدلبلا ذختت فوسو ٥1%
ةديازملا قيرط نع امهتّرجأو دـمحم هـللا دبع نب عراشب )٢( نيلحم عاجرتساب ارخؤم ةيدلبلا تماق ثيح ،ةديازملا

.لاثملا ليبس ىلع دحاولا لحملل ايرهش جد00.000.011 غلبم ىلع ةديازملا ترفسأو
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 هيلإ ءوجللا نسحتسي ايازم وذ رييست بولسأ : ةديازملا قيرط نع ريجأتلا .2.2

وأ بابشلا  ليغشتب ةصاخلا تالحملا ادع ام ،ةديازملا قيرط نع اهتاكلتمم لك ريجأتب موقت ةيدلبلا حلاصم نإ
ةديازملل عضخت كالمألا يقابو ،اهحنم ةيفيك ددحت ةصاخ ةينوناق صوصنل عضخت يتلا ةيراوجلا قاوسألا

ترفسأ ةديازملاب ةيراجت ةرهاظت ةماقإ ةصخر حنمب ةيدلبلا تماق لاثملا ليبس ىلعو .طورشلا رتفد ةطساوب
.ةيدلبلا ةيدودرم نيسحت راطإ يف اذه لخديو ،اموي٥1 ةدمل جد00.000.000.1٢ غلبمب ةصخرلا حنم نع

 ةلغتسم ريغ ةيراقع كالمأ .2.3

قيرط نع ّرجؤي هّنإـف يمومع قفرم وأ لحم عاجرتسا ةلاح يفو ،ةلغتسم ريغ كالمأ اهيدل سيل ةيدلبلا ايلاح
ةينوناقلا صوصنلا بسح عزوتف ،ةيراوجلا قاوسألا فوفرو بابشلا ليغشت تالحم صخي اميفو ،ةرشابم ةديازملا
.كالمألا نم عونلا ادهل ةرّيسملا

راجيإلا لباقم عفد نودب انايحأو راجيإ دوقع نودب ةلوغشم كالمأ .2.4

دوقع وأ ةدافتسا تارارق ةطساوب ةرجؤم ليخادملل ةجتنملا ةريوبلا ةيدلبل ةعباتلا كالمألا مظعم ايلاح–
.صيصخت تالوادم وأ راجيإ

راجيإلا غلبم ديدحتب كلذو ةمزاللا تاءارجإلا لكب موقت ةيدلبلا حلاصم ّنإف ،راجيإلا عفد مدع صخي اميفو–
.راجيإلا تارخأتم لك ليصحت لجأ نم ةيئاضقلا تاعباتملاو ،ةلودلا كالمأ ةيريدم حلاصم فرط نم

ةقبطملا راجيإلا بسن فعض .2.5

ةرتفلا كلت يف اهريجأت متو ،تاينينامثلاو تاينيعبسلا يف اهزاجنإ مت ةيراجت تالحم ةدع ةيدلبلا كلتمت
،شهلا نكسلا ىلع ءاضقلا وأ ةنيدملا ديدجت ةيلمع يف اهجامدإ راطإ يف اهحنم مت وأ يضارتلا وأ ةديازملا قيرط نع
.%01 لدعمب  تاونس ثالث لك راجيإلا عفر ةيدلبلا قبطتو ،نيرجأتسملا مظعم ريغتي مل ثيح

فوس ةيدلبلا حلاصم نإف ،صاوخلا فرط نم قبطملا راجيإلا عم بسانتي ال يلاحلا راجيإلا ربتعي اذهلو
كالمأ ةيريدم عم نواعتلاب ةيلخادلا  ةرازو تاميلعتل اذيفنت راجيإلا غلابم نييحت لجأ نم ةمزاللا تاءارجإلا ذختت
ةلادعلا قيرط نع لحملا ةيدلبلا عجرتست راجيإلا غلابم يف ةعجارملل نيرجأتسملا لاثتما مدع ةلاح يفو ،ةلودلا

.ةديازملا قيرط نع رجؤيو

تاداريإلا ليصحـتو قوقحلا ةنياعم يف صئاقن  .2.6

موقت ةيدلبلا حلاصم ّنإف ،ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ ىدل راجيإلا تاقحتسم ليصحتو تيبثت ةيلمع صخي اميف
ةيشتفم ىدل دوقعلا ليجست ةيلمع نم ءاهتنالا دعب ةنيزخلا نيمأ ىدل اهتيبثتو راجيإلا دوقع عيمج ةيوستب
انوناق فلكملا ةنيزخلا نيمأ ىلإ فلملا لوحي اهدعبو ،سلجملا فرط نم ةلوادمب اهيلع قداصملاو ليجستلا

    .ةيدلبلا ليخادم لك ليصحتب

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ةياجب ةيالو( ةياجب ةــيدلبل

:ةيتآلا تاحيضوتلا مكل مدقأ نأ ينفرشي

)1C( مقر ةيرازولا ةميلعتلل اقبط كالمألل ايجذومن الجس ةمظتنم ةفصبو تاونس ةدع ذنم ةياجب ةيدلب كسمت
.تايدلبلل ةيلاملا تايلمعلاب ةقلعتملا

مت لب ،مكريرقت يف حضوم وه امك ،٥00٢ ةنس ذنم طقف ةياجب ةيدلب كالمأل يجذومنلا لجسلا حتف متي مل
.تاينيعستلا رخاوأل دوعتو امئاد ةدوجوم ةميدقلا تالجسلا نأ ثيح ةنسلا كلت يف هتداعإ

.كالمألا ةيريدم حلاصم فرط نم رارمتساب نــّيحتو ألمت تالجسلا هذه
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ةعيبطلاب ةقلعتملا تامولعملاك كالمألا ضعبل ةبسنلاب ةصقان ىقبت تانايبلا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
.)اهريغ وأ يضارألا حسم( ةينوناقلا

اهتيبلاغ يف تاراقع يهو ،دنس نودب ايهفش ةرجؤملا كالمألل ةيراجيإلا ةيعضولا ةيوست ةيدلبلا ترشاب دقل
نأ ثيح ،ةيصولا ةئيهلا فرط نم اهيلع ةقداصملا تمتو نأشلا اذه يف ةلوادم ذاختا مت دقلو ،ةميدق ةرغاش كالمأ

.ةيراج تلاز ال هذه ةيوستلا ةيلمع

ةدع نأشلا اذه يف لاسرإ مت ثيح ،ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف كالمألا ليجست ةيلمعب لفكتلا مت امك
.ةينطولا كالمألا ةرادإ ىلإ تافلم

امم ةمرصنملا تاونس )6( تسلا لالخ نيتلوادم ذاختا مت دقلف ،ءاركلا راعسأ ةعجارم ةيلمع صوصخب امأ
كالمألا ةلاح رابتعالا نيعب تذخأ دق ةيدلبلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو ،ةسوسحم ةفصب عفترت راعسألا هذه لعج
.يفارغجلا اهعقوم اذكو ،ةرجؤملا ةيراقعلا

هذه ،ةيدلبلا حلاصم ةدعاسمب ةيدلبلا ةنيزخ اهب موقت ةيلمعلا هذه ّنإف ،راجيإلا لدب ليصحت صوصخب امأ
.نيسعاقتملا نيرجأتسملل تاراذعإ ةيرود ةفصب لسرتو دعت يتلا حلاصملا

اهغيلبتو تاراذعإلا مهب هيجوت دعب اذهو ،نيرجأتسملا تنعتو دانع ةلاح يف ةرم لك ةلادعلل ءوجللا متي امك
.نييئاضقلا نيرضحملا قيرط نع

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئرةباجإ
)جــيريرعوب جرب ةيالو( رـــيدغلا جرب ةــيدلبل

 :يـــــتأي امب اــــملع مــكتدايس طــيحأ نأـب ىـنفرشي

ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا كالمألا رييست فورظ1

 ةـــــماعلا ةيلاملا ةيعضولا .

،ةباقرلا لحم تاونسلل زجع يأ ليجست متي ملو ،ةنزاوتمو ةرقتسم ةيدلبلل ةماعلا ةيلاملا ةيعضولا ربتعت
ةيلاملا تانزاوتلا ظفح يف ريبك ردقب تمهاس ىتلاو ةلودلا لبق نم ةحونمملا ةيلاملا تاناعإلا لضفب اذهو
تايناكمإلا دودح يف ةيرورضلاو ةيرابجإلا تاقفنلا فرص متي ثيح ،ماعلا لاملا تاقفن ديشرت ةيلمع اذكو ةيدلبلل
نزاوتلا ىلع اباجيإ سكعنا ّامم ،ةيرخافتلا تاقفنلاو ةيرورضلا ريغ تاقفنلا ىلإ ءوجللا نود ةحاتملا ةيلاملا
.ةباقرلاب ةينعملا تاونسلا لكل ضئاوف قيقحتو يلاملا

 ليخادملل ةجتنملا كالمألا تاداريإ ةيعضو.

وأ ةعانصلا لاجم يف ةريبك تايناكمإ ىلع رفوتت ال ىتلا ةيئانلا تايدلبلا نم ريدغلا جرب ةيدلب ربتعت
ىتلا كالمألا نأ امك ىلوألا ةجردلاب ةيوعر ةيحالف ةيدلب يهف ،ادج فيعض اهيف يراجتلا طاشنلاو ،ةحايسلا

.ةيفاك ريغو ةدودحم ىقبت يهف ةينازيملا تاريدقت تاداريإل ةماتلا ةيطغتلا ةلاح يفو ةيدلبلا اهزوحت

.%4٥ ليصحتلا ةبسن تناك ثيح ،310٢ ةنسل ةبسنلاب ةصاخ ليصحتلا يقاوب ليصحت ىلع لمعن نحن نآلاو
.%46 ليصحتلا ةبسن تناك ثيح810٢و710٢ ةنسل ةبسنلاب اّمأ ،610٢و410٢ تاونسل ةبسنلاب اذكو

 ةيدلبلا ةينازيم يف ليخادملل ةجتنملا كالمألا ةمهاسم .

ىلا عجار اذهو ،ةماعلا تاقفنلا مجحب ةنراقم ادج ةفيعض ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا كالمألا ةمهاسم ربتعت
ةقطنم دوجو مدعو رايس قيرطو تارايسلل ةيعوبسأ قوس لثم ةريبك ليخادملل ةجتنم ةيدلب كالمأ دوجو مدع

تاراذعإلا مغر مهتاقحتسمل نيلماعتملا ضعب ديدست مدع ىلإ ةفاضإ كالمألا جتان ىلع ابلس رثأ ام اذهو ةيعانص
.مهل ةرركتملاو ةديدعلا

ةعباتملا ةمث نمو يئاضقلا رضحملا قيرط نع تاراذعإ هيجوتب ةيعضولا هذه ةيوست ىلع نآلا لمعن نحنو
.مهتاقحتسم ديدست نع نيفلختملل ةيئاضقلا
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 ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا كالمأ ىوتحم روطت.
قوسلاو كاشكألاو ةينهملا تالحملا لثم ليخادملل ةجتنم ةيراجت ةيراقع كالمأ نم ةيدلبلا كالمألا نوكتت

يوبرت عباط تاذ كالمأو ةيرادإلا تارقملاو ةيفيظولا تانكسلا لثم ينكسو يرادإ عباط تاذ كالمأو ةيعوبسألا
اذكو ليخادملل ةجتنم ةديدج تآشنم زاجنإل ةيفاكلا ةيلاملا ةلويسلا رفوت مدعل ارظنو .لافطألا ةضور لثم يفاقثو
تاداريإلا يمنتو ةيراقعلا ةريظحلا ززعت ةديدج تآشنم ثادحإ اهعسوب سيل ةيدلبلا ّنإف ،ةيراقعلا ةيعوألا صقن
.اهل ةيتاذلا

تانوكم لجس يف لجسملا ةيدلبلا كالمأ دادعت يف فالتخا ليجست ىلإ نوريشتو مكتدايس متلضفت امك
.تانايبلا عيمج هيف لجست ملو نــّيحم ريغ ةيدلبلا كالمأ لجس نوك عجار كلذو ،9٢ مقر قحلملا يف لجسملا ةيدلبلا

 ةيدلبلا كالمأ رييستب فلكم بتكم ءاشنإ مدع.
كالمأ رييستل صصخم بتكم ثادحإ مت دق ةنأب مكملعن ،مكلبق نم ةمدقملا تاظحالملاو تاهيجوتلا ىلع ءانب

مهميعدتو ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر نوع ةبترب فظوم اذكو يميلقإ فرصتم ةبترب فظوم نييعتب كلذو ةيدلبلا
.بتكملا ريس نسحل ةيرورضلا مزاوللا عيمج ريفوتوDIC ينهملا جامدإلا دوقع راطإ يف نينثا نيفظومب

 ةيدلبلا كالمألا تانوكم لجس كسم يف ةلجسملا صئاقنلا.
7٢/30/310٢  خيراتب ديدج لجس حتفب هنييحت متو4٢/70/700٢ خيراتب هحتف مت ةيدلبلا كالمألا تانوكم لجس

ةصاخلا تامولعملا هصقنت ىقبي لجسلا اذه نإف ،كالمألا لمجمل ةيراقعلا رتافدلا ىلع انلوصح مدعل ارظنو
دقو ،لجسلا نييحتو ةلجسملا صئاقنلا كاردتسا متيس ةيراقعلا رتافدلا عيمج ىلع انلوصح نيح ىلإو تاراقعلاب

.ةيدلبلا حلاصم ىدل اهعاديإو رتافدلا هذه دادعإ ةيلمع يف عارسإلل يراقعلا ظفحلا ريدم ةلسارم تمت

قحالملاو تالجسلا كسم
 : ةيراقعلا كالمألا درج لجس*

: يتأي امك ةلصفملا مالتسالا تالوصو ىلع ءانب ايراقع ارتفد6٢ مالتسا مت

.8٢/٢1/800٢ يف خرؤملا لصولا ىلع ءانب اهمالتسا مت ارتفد٥1-

.90/٢0/900٢ يف خرؤملا لصولا ىلع ءانب اهمالتسا مت رتافد01-

 .٢0/60/310٢ يف خرؤملا لصولا ىلع ءانب همالتسا مت دحاو رتفد-

ةيغب ةينهملا تالحملا تافلم عاديإ مت ةيلوأ ةلحرمكو ةيدلبلل ةيراقعلا تاكلتمملا درج تافلم عاديإ مت*
.07٥1 مقر لصو ،٥٢/90/710٢ خيراتب ةيدلبلا ىلإ ةلودلا كالمأ نم اهليوحتو ةيكلملا ةيوست

.01/10/810٢ خيراتب37 مقر تحت ةعدوم ةطوك ةيرقب ةيحالفلا تالحملا صخي افلم0٢و*

 .ةيقبتملا تافلملا لماك عاديإ متيس تافلملا هذه ةيوست راظتنا يف

.ح.ع.ب تاساردلا بتكم فرط نم ةيراقعلا تاكلتمملا لماك درج مت هنأ املع مكطيحن امك

ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف اهليجست مدعو ةيراقعلا كالمألل ةيفيرعتلا تاقاطبلا دادعإ مدع.
متي تاقاطبلا هذه نوك ىلا عجار اذهو اريبك ارخأت فرعت ةيراقعلا كالمألل ةيفيرعتلا تاقاطبلا دادعإ ةيلمع

اهليجستو لوادجلا هذه دادعإ يف عارسإلا لجأ نم مهتلسارم تمت دقو ،ةيالولل ةلودلا كالمأ ةيريدم لبق نم اهدادعإ
اهدرج مت يتلا تاراقعلا ليجست ةيغب ةلودلا كالمأ ةلسارم تمت ددصلا اذه يفو .ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف

.٥٢/90/710٢ يف ةلودلا كالمأ حلاصم ىدل ةعدوملاو تاساردلا بتكم فرط نم

 ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا كالمأ نيمثتو لالغتسا فورظ .2
 دوقعلا ضعب ديدجت مدعو راجيإ دوقع نودب تالحم لالغتسا.2.1
ديدجت ةرورضب مهغيلبتو ةيهتنملا دوقعلا باحصأب لاصتالا مت دقف ،مكلبق نم ةمدقملا تاميلعتلل اقيبطت

ةعباتملاو ةيهتنملا دوقعلا عيمج ديدجت ىلع لمعنسو .مههاجتا ةقلاعلا تاقحتسملا ديدستب مازتلالاو دوقعلا هذه
.ءاضقلا ىلع مهتلاحإو راجيإلا تاقحتسم ديدست يف نينواهتملا عيمج ةعباتم تمت هنأ املع مكطيحنو ،اهل ةيرودلا
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ةيراجتلا تالحملا ىلع ةقبطملا راجيإلا راعسأ فعض .2.2

مقر ةلوادملا بجومب610٢ ةنس اهنييحت مغر ليخادملل ةجتنملا كالمألا ىلع ةقبطملا راعسألا فعض ّنإ
ةكرح فرعت ال نكامأ يف ةدوجومو مجحلا ةريغص تالحملا هذه نوك عجار71/30/610٢ يف ةخرؤملا٢1/610٢

جد00.00٥.٢ نم الدب جد00.00٥.3 ىلإ ارخؤم اهعفر مت ىتلا راعسألا هذهل نورجأتسملا رمذت دقو ،ةريبك ةيراجت
ىدل ىرخأ تالحم نع ثحبلاو تالحملا هذه ريجأت نع يلختلا ىلإ مهعفدي دق ّامم راجتلا ءايتسا تفرع ىتلاو
.ةيراجت ةكرح فرعت نكامأ يفو صاوخلا

ةيلاملا ةنسلا ةيادب يف ليصحتلا تادنس رادــصإو دادعإ مدع .2.3

تاداريإ عيمجب ةصاخلا ليصحتلا تادنس دادعإ ىلع ،910٢ ةنس ةيلوألا ةينازيملا دادعإ نيح لمعنس
تادنس دادعإ اننكمي ال هّنأ ىلإ طقف ريشن .اهديدجتو ريجأتلا دوقع عيمج ةيوست دعب اذهو ةيدلبلا تاكلتمملا

يعدتسي اذهو ،قرطلا قش قوقحو حارفألا قوقح لثم ةعقوتم ريغ نوكت ام ابلاغ يتلا تاداريإلا ضعبل ليصحت
.ةنسلا رخآ يف ليصحت دنس دادعإ ةداع

)الحم٠3( هكاوفلاو رضخلل ةاطغملا قوسلا تالحم لالغتسا مدع .2.4

ريجأت دوقع مهلو نيرجأتسم لبق نمّ الحم٥1 لالغتسا نآلا متي ،هكاوفلاو رضخلل ةاطغملا قوسلا تالحم
حتف ببسب تالحملا هذه نع اهباحصأ يلخت ءارج اهيلإ تلآ ىتلا ةيعضولل ارظن لغتسم ريغّ الحم٥1 يقبو
ةئيهت ةداعإ لجأ نم يلام فالغ صيصخت متيسو ،تالحملا هذه نع مهيلخت ىلإ ىّدأ امم ةيقرشلا ةهجلا نم ةهجاو
.يجذومن طورش رتفدل اقفو اهريجأتو تالحملا هده

 يدلبلا حبسملا لالغتسا مدعو لامهإ .2.5

ةقداصملا تمتو يجذومن طورش رتفد دادعإب اذهو يدلبلا حبسملا ريجأتل ةينلعلا ةديازملا تاءارجإب انمق
تاصقانملل ةيدلبلا ةنجللا فرط نم طورشلا رتفدل ليدعتو ءارثإ عم يحاتتفالا رعسلا نييحتب انمق امك ،هيلع
امك ،0٢/70/710٢ يف ةخرؤملا64/710٢ مقر ةلوادملا بجومب هيلع ةقداصملاو71/70/710٢ يف خرؤملا رضحملل اقفو
ىلع ةقداصملا نمضتملاو91/30/4991 يف خّرؤملا96-49 مقر يذيفنتلا موسرملل اقفو ريجأت دقع دادعإب انمق
10/30/3991 يف خرؤملا30-39 مقر يعيرشتلا موسرملا نم1٢ ةداملا يف هيلع صوصنملا راجيإلا دقع جذومن
.يراقعلا طاشنلاب قلعتملاو

جد00.000.003 هردق يونس غلبمب ع.ش ديسلا ىلع تسر ثيح ،91/40/810٢ خيراتب ةينلعلا ةديازملا ءارجإ مت ثيح
.41/60/910٢ ىلا٥1/60/810٢ نم ءادتبا  ةنس1ةدملو ،ايونس

راعسالا ةعجارم مدعو لافطالا ةضور ريجأت ةداعا يف ةديازملا أدبم ليضفت مدع .2.6

يجذومن طورش رتفد دادعإب اذهو )ةضورلا( ةريغصلا ةلوفطلا زكرم ريجأتل ةينلعلا ةديازملا تاءارجإب انمق
ةيدلبلا ةنجللا فرط نم طورشلا رتفد ليدعتو ءارثإ عم يحاتتفالا رعسلا نييحتب انمق امك ،هيلع ةقداصملا تمتو
يف ةخرؤملا76/810٢ مقر ةلوادملا بجومب هيلع ةقداصملاو70/80/810٢ يف خرؤملا رضحملل اقفو تاصقانملل
نمضتملاو91/30/4991 يف خرؤملا96-49 مقر يذيفنتلا موسرملل اقفو ريجأت دقع دادعإب انمق امك .70/80/810٢
يف خرؤملا30-39 مقر يعيرشتلا موسرملا نم1٢ ةداملا يف هيلع صوصنملا راجيإلا دقع جذومن ىلع ةقداصملا

.يراقعلا طاشنلاب قلعتملاو10/30/3991

جد00.000.009 : هردق يونس غلبمب ن.ز ةديسلا ىلع تسر ثيح91/80/810٢ خيراتب ةينلعلا ةديازملا ءارجإ مت ثيح
.10/90/1٢0٢ ىلإ٢0/90/810٢ نم ءادتبا ،تاونس3 ةدملو ايونس

 بابشلا ليغشت زاهج راطإ يف ةزجنملا تالحملا لالغتسا مدعو لامها .٧.2

ثيح ةزجنم ريغ تالحم01 تيقبو اهباحصأ ىلع اهعيزوت مت دقو ،ةطوك ةقطنمب ايحالف الحم0٢ زاجنإ مت
عم ةقفصلا خسف مت دقو عورشملا نع تلخت دقو ةيضرألا تاساسألا زاجنإب ،زاجنإلاب ةفلكملا ةلواقملا تماق
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لك يف هّنأ ريغ ،ةيقبتملا لاغشألا لامكتسا لجأ نم ةصقانم نع نالعإ متو ،ةيدقاعتلا اهتامازتلاب اهلالخإل ةلواقملا
ةلسارم بجوتسا امم لاغشألا هذه مامتإل فاك ريغ جد6٢.768.643.٥1 ـب ردقملاو يقبتملا يلاملا فالغلا نوكي ةرم
اننأ ريغ .لاغشألا لامكتسا نم نكمتن ىتح ةيلمعلا مييقت ةداعإ لجأ نم ةيمومعلا تازيهجتلاو نكسلا ةيريدم
.لاطبلا بابشلا ىلع اهعيزوتو لاغشألا هذه مامتإ ىلع نيدهاج لمعنسو ةئيهلا هذه نم در نودب انيقب

ةيتاذلا دراوملا نيمثت لجأ نم دهج يأ رخدن نل اننأب ميركلا يديس مكملعن ريرقتلا اذه لالخ نم: ةصالخلا
 .ةيدلبلا ليومتل ةديدج رداصم قلخب كلذو ةيدلبلا كالمألل

امك ،جد00.000.003 :هردق يلام غلبمب كلذو رهش فصنل ةيداصتقا ةيراجت ةرهاظتةماقإب ارخؤم انمق دقو
.نيرمثتسملا دحأ هب مدقت يذلا ةيسورفلا ميلعتو ليخلا ةيبرت  لجأ نم ضرأ ةعطق ريجأتل ريضحتلا ددصب انّنأ

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ةليسملا ةيالو( ىسيع يديس ةيدلبل

دراوم قلخو ةيدلبلل ةيراقعلا كالمألا ةيعضو نيسحت دصق ةذختملا ريبادتلاو تاءارجإلاب مـكيفاون نأ انفرـشي
مـقر ةيرازولا ةميلعتلا ةصاخ ،نأشلا اذه يف ةذختملا ةيرازولا تاميلعتلاب المع اذـهو ،ليخادملل ةجتنم ةديدج
تايناكمإلا ريوطتو تاداريإلا نيمثتل رـيشت يتلا ،تاـقفنلا ديشرتب ةصاـخلا71/90/٥10٢ يـف ةخرؤملا341٢
تاـيفـيكو طورــشب ةصاـخلا٥0/01/٥10٢ يف ةخرؤملا7401  مقر ةيرازولا ةميلعتلاو ،ةيلحملا تاعامجلل ةيلاملا

 .610٢ ةنسسرام01 يــف ةخرؤـملا69 مـقر ةيرازوـلا ةركذـملا اذـكو ،تاينازـيملا دادـعإو ليوـمت

 ةيدلبلا كالمألا ةعباتمو ىوتحم.1

ةبقارملا تايدلبلل ةيراقعلا كالمالا ىوتحم.1.1

،)٢( نيحبذم ىلـع رفوـتت ىسيع يديس ةيدـلب نأ ،تايدـلبلل ةيراـقعلا كالمألا ىوـتحمب صاـخلا لودـجلا نمـض ءاــج
.رشحم ىلع اهرفوت مدعو

دري مل يذلا ضيبلاو جاجدلا يعترم ىلإ ةفاضإلاب ،دحاو )يدلب خلسم( حبذم ىلع رفوتت ةيدلبلا ّنأ مكملعن
.يدلب رشحم اذكو ،لودجلا نمض

ةنيزخلا نيمأ عم قيسنتلابو كالمألا رييست بتكم موقي ،كالمألل ةيراجيإلا ةيعضولا ةعباتمل ةبسنلابو
فــلــم لــيوـحت ىـلإ ةـفاضإلاــب ،رـيــخأـتــلا تاــمارـغ ضرـفو ةــيدــقاـعــتــلا دوــنـبــلا قـيــبــطــتو راــجــيإلا قوــقــح لــيصحـــتـــب
 .ةلادعلا ىلإ ،راجيإلا دوقع ىلع )ءاضمإلا اوضفر( ءاضمإلا تاءارجإ اولمكتسي مل نيذلا نيرجأتسملا

  ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا درج .1.2

اقيبطتو ،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملا3٢/11/1991 يف خرؤـملا٥٥4-19 مـقر يذيفنتلا موسرملاب المـع
ةيلحملا تاعامـجلاو ةيـلخادـلا ةرازو نـع ةرداـصلا3991 ةنس رياربف لوأ يـف ةـخرؤـملا111-39 مـقر ةميلعتلل
يديس ةيدلبل  )9٢C( كالمألا تانوكمب ةصاخ تالجس حتف مت،ةيلحملا تاعامجلا كالمأ نيمثتو رييستب ةقلعتملاو
:يتآلا لودجلا يف ةحضوم يه امك ةبّترم تءاجو اهيلع مكعالطإ مت دقو ،ىسيع

يضمملاءاضمإلا خيراتلجسلا مقر

1

2

3

4

5

8٢/11/8891

4٢/٢0//٢991

6٢/60/6991

11/٥0/٥00٢

0٢/٢1/800٢

ي . أ : ةرئادلا سيئر ديسلا

ل . م : ةيدلبلا سيئر ديسلا

آ ط . م : ةرئادلا سيئر ديسلا

ر . ع : ةرئادلا سيئر ديسلا

ج .  ع : ةرئادلا سيئر ديسلا
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ةميقلاو ءانبلا خيراتو ةيكلملا لصأ اميسال،لجسلا يف ةبولطملا تامولعملا نيودت مدـع صوـصخب اـمأ
ىوـتسم ىلع حسملا ةيلمع ءاهتنال عجار اذـهو )ةيكلملا لصأ( ديدـجلا لجسلا يـف نيـيحتلا ديق يهف ،ةيراجتلا
ةيعضولا ةيوست ،يضارألا حسم حلاصمو ةيراقعلا ةظفاحملا حلاصم عم قيسنتلاب ،تمـتو ،710٢ ةنس ةيدلبلا
ضـعبل ةينوناـقلا ةعـيبطلا ةيوـست اهبجوـتست يتلا ةدـملا لوـط نأ اـمك ، ةيدلبلل ةعباتلا تاراقعلا بلغأل ةينوناقلا
يف نّودم وهف تاراقعلاب صاخلا ءانبلا خيراتل ةبسنلابو ،اهليجست مدـع ىلإ ىدأ ةلودلا كالـمأ حلاصم عـم تاراقعلا

يراـقـع رـيـبـخ نييـعـت ددصب نـحـنو ةـمـيدـق تحـبصأ اـهـّلـجـف تاـكـلـتـمـمـلـل ةـيراـجـتـلا ةـمــيــقــلا اــمأ ،تالــجسلا عــيــمــج
.اهمييقتل

ةركذملل اقـيبطت )ليخادملل ةجتنم ريغو ةجتنم( اهتـعيبط بـسح اـهفينصتو ةيدلبلا كالـمأ نـييحت مـت
لالخ نم ةيدلبلا كالمأ يف مكحتلا نمضتملا اهقش يف ةصاخ ،610٢ ةنس سرام01 يف ةخرؤملا69 مقر ةيرازولا
: هلفسأ ةروكذملا تالوادملل اقفو ،لماشو يرصح ءاصحإ

،٥4 مقر تحت01/٥0/610٢ يف اهيلع قداصم13/30/610٢ يف ةخرؤم01 مقر ةلوادم–10

،٢8مقر تحت٢٢/11/610٢ يف اهيلع قداصم91/01/610٢ يف ةخرؤم93 مقر ةلوادم–٢0

،48مقر تحت40/90/710٢ يف اهيلع قداصم30/80/710٢ يف ةخرؤم73 مقر ةلوادم–30

،61مقر تحت1٢/٢0/810٢ يف اهيلع قداصم80/٢0/810٢ يف ةخرؤم61 مقر ةلوادم–40

،91 مقر تحت٥٢/٢0/810٢ يف اهيلع قداصم80/٢0/810٢ يف ةخرؤم٢1مقر ةلوادم–٥0

.٥ مقر تحت30/30/910٢ يف اهيلع قداصم41/٢0/910٢ يف ةخرؤم60 مقر ةلوادم–60

 ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف اهليجست مدعو ةيراقعلا كالمألا فيرعت مدع .1.3

ةيفيرعت تاقاطب دادعإب11 هتدام يف مزلملا3٢/11/1991 يف خرؤملا٥٥4–19 مقر يذيفنتلا موـسرملاب المع
مت ،ةيلاملا ةرازو نع رداصلا٢991 ةنس رياربف4 يف خرؤملا رارقلا يف ةددحملاو ،ةينطولا كالمألل عبات راقع لكل
.اهنم خسنب مكديوزت متو راقع لكل ةيفيرعت تاقاطب دادعإ

نوناق نم38 ةداملا ماكحأل اقـيبطتو ةينطولا كالمألل ماـعلا لودـجلا يـف تاراقـعلا لـيجست صوـصخب اـمأ
رـيزو نـع ةرداصلا300٢ ةنس رياربف3 يـف ةخرؤـملا10–30 مـقر ةميلعتلا يـف ةحضوملا300٢ ةـنسل ةيـلاملا
متيسو اهنم خسنب مكديوزت متو ،اهب ةصاخلا لـيجستلا تاداـهش جارـختساو تاراـقع لـيجست مـت دـقف ،ةيلاملا
.يضارألا حـسم حلاصم عم قيسنتلاب اذهو ،تاراقعلا يقاب ليجستل تاءارجإلا لامكتسا راظتنا يف رضاحملا عم اهقافرإ

ليخادملل ةجتنملا ةيدلبلا ةيراقعلا كالمألا نيمثتو لالغتسا .2

 كالمألا تاداريإ .2.1

ةيراقعلا كالمألا درج نمضتملا اهقش يف ةصاخ ،01/30/610٢ يف ةخرؤملا69 مقر ةيرازولا ةركذملاب المع
ىلإ ةفاضإلاب )ةقفرـملا تالوادـملل اـقفو( تاراـقع ةدـع لـيجستو ءاـصحإ مـت ،تايدلبلل ةقحـتسملا تاواتإلا ليصحتو
.اهيلغتسم ىلع تاواتإ ضرف عم رئاظحلاو يهاقملا تافرشو فيصرلا لالغتسال صيخارت رادصإ

ةديازملا قيرط نع ريجأتلا .2.2

٥0/01/٥10٢ يــف ةـخرؤـملا7401 مـقر ةيرازوـلا ةمـيلـعتلل اـقيـبطت اذـهو ،ةدـيازـملا ةيلمع ءارـجإب ةيدلـبلا موـقت
 .حـباذملاو قاوسألا اهنم ةصاخ ليخادملل ةجتنملا كالمألا حـنمل ةديازملا أدبم لـيضفت ةنمضتملا

 ةلغتسملا ريغ ةيراقعلا كالمألا .2.3

.ةراجتلا ةيريدم حلاصم ىدل فلملاو ،ةيموي قوـسك  اهدـامتعال ةيراج  تاءارـجإلا: هكاوـفلاو رضخلل ةاطغملا قوسلا–

نكي مل يلاملا فالغلا نأ ريغ ،ةـيمنتلل يدلـبلا طـطخملا راطإ يف اهزاجنإ مـت :1 ةاطغملا ةيراوجلا قوسلا–
.عورـشملا ماـمتإل ةـيلام ةناـعإ صـيصخت راظتنا يـف ،ةئـيهتلا لاـغشأ لامكتسال ايفاك
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ةداـعإ مـت ثيح ،نيـتيدجم ريغ اتناك110٢ ةنسو010٢ ةنس اهئاركل ةديازملا نالعإ مت:لاـفـطألا ةـضور–
ارظن ةيدجم رـيغ تناك اهنأ رـيغ710٢ ةنس ربمفون6 يف ةديازملا نع نالعإلاو ،710٢ ةنس يف اهمـيمرتو اهتـئيهت
،910٢ ةنـسل ةبسنلاب اـمأ ،يعامتجالا طاشنلا ةيريدم فرط نم دـعملا طورشلا رتفد اهنمضتي يتلا طورشلا ةرثكل
.ةلودلا كالمأ حلاصم فرط نم يحاتـتفالا رـعسلاب انغيلبت روـف ةديازملا نـع نالعإلا مـتيف

ةيلحملا تاعامجلا ةينازيمو ةلودلا ةينازيم جمانرب راطإ يف اهزاجنإ مـت: )2( ةاطغملا ةيراوجلا قوسلا–
موـسرملا ىوـتحمل اذيفنت اهئاركل تاءارجإلا مامتإ ددصب نحنو ،عورشملا مامتإل ايفاك نكي مل يلاملا فالغلا ّنأ ريغ
.ماعلا قـفرـملا ضـيوـفتب قـلعتملاو810٢ ةنس تشغ٢ يـف خّرؤملا991–81 مـقر يذـيفنتلا

راجيإ دوقع نودب ةلوغشملا كالمألا .2.4

بسح كالمألا نمض اهفينصتو اهليجستو دوقع نودب ةلوغشملاو ةلجسملا ريغ ةيدلبلا تاكلتمملا ءاصحإ مت
:يتآلا لودجلا يف حضوم وه امك ،اهيلغتسم مساب دوقع ريرحتو )ةجتنم ريغو ةجتنم( اهتعيبط

راقعلا نييعت

ينكس لحم

يراجت لحم

 يراجت لحم

كشك

 ةيمومع ضيحارم

)سيئرلا تالحم(  ةينهم تالحم

ةيرادإ تارقم

٥4 مقر01/٥0/610٢ يف اهيلع قداصم13/30/610٢ يف01 مقر

86 مقر01/80/610٢ يف اهيلع قداصم٢1/70/610٢ يف13 مقر

48 مقر40/90/710٢ يف اهيلع قداصم30/80/710٢ يف01 مقر

48 مقر40/90/710٢ يف اهيلع قداصم30/80/710٢ يف01 مقر

48 مقر40/90/710٢ يف اهيلع قداصم30/80/710٢ يف01 مقر

48 مقر40/90/710٢ يف اهيلع قداصم30/80/710٢ يف01 مقر

٥0 مقر30/30/910٢ يف اهيلع قداصم41/٢0/910٢ يف60 مقر

ةلوادملا

71

7

٢1

٢

1

881

3

ددعلا

1

٢

3

4

٥

6

7

مقرلا

ةقبطملا راجيإلا بسن فعض2.5

نييحت نمضتملا اهقش يف ةصاـخ01/30/610٢ يـف ةخرؤملا69 مـقر ةيرازوـلا ةرـكذملا تاميلعتل اقيـبطت
تماقو ،610٢ ةنس ليربأ4 خيراتب كالـمألا نـييحتب ةفلـكملا ةيدـلبلا ةنجللا ءاشنإ مـت ،اهميسقتو تاراجيإلا راعسأ
.ةقفرملا تالوادملاو رضاحملل اقفو )ةينكس ،ةيراجت( ةيدلبلا كالمألا عيمجب صاخلا راجيإلا رعس نييحتب

اذهو ،تاونس )3(ثالث لك تاكلتمملا نييحتب موقت ثيح ،810٢ةنسويام3 خيراتب ةنجللا ديدجت مت امك
ليخادملل ةجتنملا كالمألا نيمثت ةداعإ ىلع صنت يتلا31/90/٥10٢ يف ةخرؤملا341٢ مقر ةيرازولا ةميلعتلل اقيبطت
.ةريخألا )3( ثالثلا تاونسلا يف ةيلمعلا اهلمشت مل يتلاو

تاداريإلا ليصحـتو قوقحلا ةنياعم يف صئاقن .2.6

رجؤم راقع لكل ليصحت دنس رادصإب الإ متت ال ةنيزخلا نيمأ عم قيسنتلابو يونسلا ليصحتلا ةيلمع نإ
ثيح ،ةلادـعلاىلإ هفلم ليوحتو هراذـعإ مـتي رجأـتسملا ديدـست مدـع ةلاـح يـفو ،ةيلاملا ةنسلا ةيادب يف اهرادصإ مـتيو

افلم91 يقبو ،ايدو تافلم٥ ةيوستتمت اميف ،ةيدلبلا حلاصل تافلم٥ يف لصفلا مـت ،ةلادعلا ىـلإافلم9٢ ليوـحت مت
.ةلادعلا ىدلاــحورطم
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يف ةاواسملاو ،ةيمومعلا تاقفصلل لوصولا ةيرح يهو ةيساسأ ئدابم ةثالث ىلع يمومعلا بلطلا زكتري
.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت يف لثمتي هب صاخ ينوناق راطإل عضخيو ،تاءارجإلا ةيفافشو ،نيحشرتملا ةلماعم

ذيفنت يف ةيادبلا لبق اهماربإ متيو ةدقاعتملا ةحلصملا تاجاح ةيبلتل ةيمومعلا تاقفصلا هذه يتأتو
حمسي تالاحلا ضعب يف هنأ ريغ ،يضارتلاب وأ ةصقانم نع نالعإلا يف لثمتت ةماع ةدعاق قيرط نع تامدخلا
.حـــِلُملا لاجعتسالا ةلاح اهنيب نم ةدعاقلا هذه ةفلاخمب ةدقاعتملا ةحلصملل

تاقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت يف ءدبلاب صيخرتلل ةلهؤم ةيمومعلا تاطلسلاّنإف ،ددصلا اذه يفو
  .ةسفانملا يف عضولاو راهشإلا تاءارجإ لك نم ةافعم ةدقاعتملا ةحلصملا نإف ،ةلاحلا هذه يفو .ةيمومعلا

ربوتكأ7يف خرؤملا63٢–01 مقر يسائرلا موسرملا نم7 ةداملا ماكحأ بجومب هيلع صوصنملا ءارجإلا اذه نإ
74٢–٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملا يف اضيأ هسيركت مت ،ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو010٢ ةنس

.ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو٥10٢ ةنس ربمتبس61 يف خّرؤملا

ةدع عامتجاو رفوتل ءارجإلا اذه ىلإ ءوجللا عاضخإب دوجوملا ينوناقلا راطإلا ززع ريخألا موسرملا اذه نإ
مت ،كلذ ىلع ةوالع .تاقفصلا ماربإ لبق لاغشألا ذيفنت ةيادب يف عورشلاب صيخرتلا نكمي ال اهنودب يتلاو ،طورش
ريزولا ىلع ةيادبلا يف ةرصتقم تناك امدعب يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر اضيأ لمشتل ةيحالصلا هذه عيسوت
.يلاولاو ةلقتسملا ةينطولا ةسسؤملا لوؤسمو

نم94 ةداملا نم٢ ةرقفلا ماكحأ هيضتقت ام بسح طيسبلا يضارتلا قيرط نع تاقفصلا ماربإ متي ،ةلاحلا هذه يفو
تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو٥10٢ ةنس ربمتبس61 يف خرؤملا74٢–٥1 مقر يسائرلا موسرملا
نمضتملاو010٢ ةنس ربوتكأ7 يف خرؤملا63٢–01 مقر يسائرلا موسرملا نم34 ةداملا ماكحأ اقباسو ،ماعلا قفرملا

.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

ةيادب يف عورشلاب ،ررقم بجومب ،صيخرتل ةلهؤم ةيمومعلا تاطلسلا نإف ،حـــِلُملا لاجعتسالا ةلاح يف
تاقفصلا ميظنت يف ةددحملا تايفيكلاو طورشلا لظ يف اذهو ،ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت
.ةيمومعلا

ةرتفلا لالخ رئازجلا ةيالو حلاصم فرط نم ءارجإلا اذهل ءوجللا ةيعرشل ةبساحملا سلجم مييقت نإ
ررقم٥81 هعومجم ام ءاصحإب حمس ،زيهجتلا تايلمع ضعب زاجنإ لجأ نم ،610٢ ىلإ٢10٢ نم ةدتمملا

يعاطقلا جمانربلاو ،ةيالولا ةينازيم نيب تاررقملا هذه عزوتتو .ةقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ةيادبب صخري
ةئيهت ةداعإ ،ةديدج لاغشأ( تامدخلا فلتخم ذيفنت نمضتتو ،ةيمنتلل يدلبلا جمانربلاو زكرمملا ريغ
 .جد رايلم106,8 ىلإ لصت تاديدستو جد رايلم٢98,٢1 غلبمب تامازتلا لداعي امب ،)....مده ،ليهأتو

ءوجللا لجأ نم اهرفوت بجاولا ةينوناقلا طورشلا نأ تاررقملا هذهب ةقلعتملا تافلملا لالغتسا رهظأو
يفو .امئاد اهتاعارم متت ال ،تاررقملا ضعبل ةبسنلاب بيبستلا وأ ،لاجعتسالا ةلاح طرش لثم ،ءارجإلا اذه ىلإ

دادعإو اهنم ضعبلا يف بيبستلا بايغ ،ةديدجلا لاغشألا ةلاح يف تاررقملا ضعب دادعإ ظحول ،قايسلا اذه
.دوقعلا خسف دعب لاغشأ لامكتساب حامسلا لجأ نم وأ ةيوستلا ليبس ىلع تاررقملا

،ةمدخلا رماوأ غيلبتو دادعإ يف رخأتب زيمت تاررقملا هذه عوضوم تايلمعلا ذيفنت ّنإف ،رخآ ديعص ىلعو
لاجآلا يف تازواجت كلذكو ،ديدج نم اهترشابمو لاغشألا فيقوتب ةمدخلا رماوأ ىلإ هيف غلابملا ءوجللاو
.ةريشأتلا لجأ نم ةصتخملا تاقفصلا ةنجلل ةيوستلا تاقفص ميدقتو ماربإ لجأ نم ةررقملا

 :حــــِلُملا لاجعتسالا راطإ يف تامدخلا زاجنإ .٧
رئازجلا ةيالو ةلاح
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ربمتبس61 يف خرؤملا74٢–٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملا نم٢ ةرقفلا ماكحأ نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح دعملا صيخرتلا ررقم نم ةخسن لاسرإ ىلع صنت ،هالعأ روكذملاو٥10٢ ةنس

.ةبساحملا سلجم ىلإ امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ةيتاعوضوم ةيباقر ةيلمع ءارجإب ةبساحملا سلجم ماق ،هيلإ ةلسرملا تاررقملا ىلع ءانبو راطإلا اذه يفو
تايلمع زاجنإل رئازجلا ةيالو حلاصم لبق نم ءوجللا سيسأتو ةقباطم ىدم مييقت فدهب710٢ ةنس لالخ
يف تاقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت ةيادب يف عورشلاب صيخرتلا ءارجإ ىلإ ،يمومعلا رامثتسالاو زيهجتلا
.حـــِلُملا لاجعتسالا راطإ

عم لصاوتلاو ،رئازجلا ةيالول ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ةنامأ ىوتسم ىلع ةيباقرلا لامعألا ءارجإ متو
ةنس ىلإ٢10٢ ةنس نم ةدتمملا ةرتفلا ةباقرلا تطغو .ةيالولا ةنيزخ كلذكو عيراشملا باحصأ حلاصم فلتخم
ذيفنت ةيادب يف عورشلاب صيخرتلاب ررقم٥81 رادصإب نوينعملا رئازجلا ةيالو ةالو اهلالخ ماق يتلاو ،610٢
.حـــِلُملا لاجعتسالا راطإ يف تاقفصلا ماربإ لبق تامدخلا

.تامولعملا بلطو تافلملا ةساردو دقانلا صحفلا : لمتشت ةباقرلا زاجنإل اهيلع دامتعالا مت يتلا قيقدتلا تاودأ نإ

،تامدخلا ذيفنت ةيادب يف عورشلاب صيخرتلا تاررقم بلغأ ةقباطم مدع ةلجسملا تانياعملا مهأ دكؤتو
.ةعمتجملا طورشلاو للعم ريرقتو ةيلاجعتسا ةلاح دوجو : يهو ،اهمكحي يذلا يميظنتلا راطإلا تايضتقمل
.صئاقنلا نم ديدعلاب حـــِلُملا لاجعتسالا راطإ يف يمومعلا زيهجتلا تايلمع ذيفنت زيمت كلذ ىلع ةدايزو

يف تاقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت ةيادب يف عورشلا تاءارجإ ىلإ رئازجلا ةيالو حلاصم ءوجل.1
)61٠2–21٠2(حـــِلُملا لاـــجعتـسالا راـــطإ

يف عورشلاب صيخرتلل ررقم٥81 ءاصحإ نع رئازجلا ةيالو حلاصم ىوتسم ىلع ةزجنملا تايرحتلا ترفسأ
.رئازجلا ةيالو ةالو فرط نم اهرادصإ مت ،تاقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت ةيادب

)61٠2 –21٠2( حـــِلُملا لاجعتسالا تاءارجإ راطإ يف ةزجنملا تامدخلا ةيعضو.1.1
ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت ةيادب يف عورشلاب صيخرتلل ةيالولا حلاصم ءوجل فرع

%01 ةبسن حـــِلُملالاجعتسالا تاءارجإ راطإ يف ةلجسملا تاقفنلا تقاف امك ،410٢ ةنس نم ةيادب اربتعم اعافترا
٢10٢ ةنس نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ ةيالولا ةينازيمو ةلودلا ةينازيم ناونعب زيهجتلا تاقفنل يلامجإلا غلبملا نم
.طاشنلا تاعاطق مظعم تلمش يتلاو ،610٢ ةنس ىلإ

61٠2 ىلإ21٠2 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ صيخرتلا تاررقم ددع روطت.أ
ةلجسملا تايلمعلاو ،فرصلاب نيرمآلا ،ةالولا مساب ةلجسملا زيهجتلا تايلمع نم ّالك تاررقملا هذه تصخ

.رئازجلا ةيالو ةياصول نيعضاخ نيرخآ نيرّيسم ناونعب

: يهو ،تائف ثالث يف٥81 اهددع غلابلا صيخرتلا تاررقم تعزوت ،هيلعو
: اهنمو ،اهيف عورشملل ابحاص يلاولا ربتعي يتلا تايلمعلا صخت ررقم9٥1 •

،ةزكرمملا ريغ ةيعاطقلا جماربلا ناونعب ةلجسملا زيهجتلا تايلمعب قلعتي اررقم٢3–
،ةيالولا ةينازيم نم ةلومملا زيهجتلا تايلمعب قلعتي ررقم1٢1–
ةيراقعلا ةريظحلا ةئيهتل صاخلا صيصختلا باسح نم ةلومملا زيهجتلا تايلمعب قلعتت تاررقم4–

،ةيالولا تايدلبل

.ةالولا فرط نم رييست– ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملاب ناقلعتي ناررقم2–
،اهيف عيراشملل اباحصأ رئازجلا ةيالول ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر ربتعي يتلا زيهجتلا تايلمعب قلعتي اررقم81–

يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا وريسم ربتعي يتلا زيهجتلا تايلمعب قلعتت تاررقم8–
.اهيف عيراشملل اباحصأ ةيالولا ةياصو تحت نوعضوملا

ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت ةيادب يف عورشلاب صخرت يتلا ةيالولا ةالو نع ةرداصلا تاررقملا ددع فرع امك
يف نـّيبم وه املثم ،610٢ ىلإ٢10٢ نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ اربتعم اعافترا ،حـــِلُملا لاجعتسالا راطإ يف تاقفصلا
: يتآلا لودجلا
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 تاقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت ةيادب يف عورشلل صيخرتلا تاررقم ددع روطت
61٠2 ىلإ21٠2 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ حـــِلُملا لاجعتسالا راطإ يف

عومجملاةيلاملا ةنسلا

ةيئالولا تايريدملا

تايدلبلا

ةيرادإلا رئاودلا

عــــباــــطــــلا تاذ ةــــيــــموــــمـــــعـــــلا تاسسؤملا
يراجتلا و يعانصلا

عومجملا
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2

0
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رئازجلا ةيالو ةالو فرط نم صيخرتلا تاررقم رادصإ يف ربتعم عافترا ،هالعأ لودجلا تانايب ةءارق نم نيبتي
)٢( نينثا نيررقم نم لقتنا ثيح ،610٢ ةنس لالخ ضافخنا ليجست عم ،٥10٢ ىلإ٢10٢ نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ
.610٢ ةنس لالخ اررقم94 ىلإ مث ،٥10٢ ةنس اررقم48 ىلإ عفتريل ،٢10٢ ةنس

ةقلعتم تايلمع( ةيئالولا تايريدملا ةدئافل اهرادصإ مت تاررقملا نم %08 ةبسن نأ اضيأ نــّيبتي ،ىرخأ ةهج نمو
.)ةيالولا تايدلبل ةيراقعلا ةريظحلا ةئيهتل صاخلا صيصختلا باسح اذكو ،ةيالولا ةينازيمو ةلودلا ةينازيمب

 حـــِلُملا لاجعتسالا راطإ يف ةزجنملا تامدخلا ةعيبط .ب

411 ،ررقم٥81 لصأ نمو هنأ ثيح ،تاعاطقلا لج ابيرقت حـــِلُملا لاجعتسالا راطإ يف ةزجنملا تامدخلا تلمش
،ناديملا يف ةدسجم تارامثتسا ةئيهت ةداعإ صخت اررقم83و ديدج عباط تاذ تامدخ زاجنإ صخت اهنم اررقم
 .يمومعلا نمألا ددهي مهاد رطخل ةبوسنم تاررقم8 رادصإ مت امك ،تايانب ميدهت صخت اررقم٥٢و

ديدج عباط تاذ تامدخ زاجنإ صخت اررقم411–
،كلاسم عيسوت ،ةيلفس تارمم زاجنإ ،تاقرط تيفزتو ديبعت :تاقرطلل ةيتحتلا ىنبلا•

،فايطصالا مساوم ريضحتو يحايسلا عسوتلا قطانم ةئيهت : ةحايسلا•

،ةيورك بعالم ةئيهت :ةضايرلاو ةبيبشلا•

،ةيرادإلا رئاودلل ةديدج تارقم زاجنإ :ةيرادإلا ةيتحتلا ىنبلا•

،بعللاو ةيلستلا تاءاضف : بعللا تاءاضفو نيدايم•

)ةيعماجلا ءايحألا( زاغلاو ءابرهكلل تابيكرت عضو : ةقاطلا•

،يضارألا لغش تاططخم ،ةفصرأ ،ةفلتخم تاكبشو قرط : تاساردو ةربخ•

،تارامعلا دعاصم ديدجت•

،ماسقألل تالواط ءانتقا : ةيوبرت تازيهجت•

،ةيمومعلا ةرانإلا•

،ةطاحإ رادج زاجنإ ،ةيباغ تاءاضف ةئيهت : تاباغلا•
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،ةحصلل تآشنم زاجنإ : ةحصلا•
،ةمصاعلا ليمجت لاغشأ :ءارضخلا تاحاسملا•
،ليحرتلا ةيلمع دعب ذيمالتلا لقن : لقنلا•
.طاشنلا قطانم ةئيهتل ةسارد ،ةيندعم ةطرشأ بيكرت ،ةيلزنملا تامامقلا عفر : ىرخأ تامدخ•

: هاندأ ةنيبملا تامدخلا زاجنإب قلعتت ،ناديملا يف ةدسجم تارامثتسا ةئيهت ةداعإ صخت اررقم83–
،دنس رادجب اهديطوتو طوقسلل ةليآ تاقرط ةئيهت ةداعإ•
،بعلم يف ةصنمو قفن ديطوت•
،برشلل ةحلاصلا هايملا تاونق ديدجت•
،شارحلا يداو ةئيهت ةداعإ ،تارامعلا تاهجاو ةئيهت ةداعإ•
،يخيرات يرثأ عقوم ةئيهت ةداعإ•
،رباقم ةئيهت•
،ةيرب ةطحم ةئيهت•
،ةبصقلا ليهأت ةداعإ•
.ةناسرخ ةطحم ةحازإو كيكفت•
تايانب ميدهت صخت اررقم52–
،طوقسلل ةليآ تايانب ميدهت•
،ةيوضوف تايانب ميدهت•
.يريدصقلا ءانبلا ميدهت•

: هاندأ ةنيبملا تامدخلا زاجنإب قلعتت ،يمومعلا نمألا ددهي مهاد رطخل ةبوسنم تاررقم8–
،ءايحأ ةئيهت•
،ةيعماج ءايحأ يف ةيئابرهك تابيكرت ةئيهت ةداعإ•
.ةمصاعلا ىوتسم ىلع ةبقارملا ويديف ماظن زاجنإ•

)61٠2–21٠2( حّلملا لاجعتسالا راطإ يف ةزجنملا تامدخلل ةيلاملا ةيعضولا .ج

ةيئالولا ةنيزخلا حلاصم فرط نم ةباقرلل ةمدقملا تاقفنلاو تامازتلالل ةيلاملا ةيعضولا صحف رهظأ
ةنمضتملا تاررقملا عوضوم تاقفصلا ذيفنت نأ ،610٢ ةنس ىلإ310٢ ةنس نم ةدتمملا ةرتفلا صوصخب
،جد رايلم٢98,٢1 هردق تامازتلا غلبم هنع جتن تاقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت ةيادب يف عورشلاب صيخرتلا

،ةيالولا ةينازيمو ةلودلا ةينازيم قتاع ىلع اهب لفكتلا مت يتلا غلابملا هذهو .جد رايلم106,8 غلبمب تاديدست لباقم
: يتأي امك عزوتت

: ةلودلا ةينازيم نم ةلومملا تامدخلا ناونعب–
،جد رايلم177,٢ : هب مزتلملا غلبملا•
.جد رايلم143,٢ : عوفدملا غلبملا•

:ةيالولا ةينازيم نم ةلومملا تامدخلا ناونعب–
،جد رايلم1٢1,01 : هب مزتلملا غلبملا•
.جد رايلم9٥٢,6 :عوفدملا غلبملا•

يف عورشلاب صيخرتلا تاررقم رادصإ ىلإ ءوجللا دعب ،هب مزتلملا يلكلا غلبملا نم %08 نم رثكأ نإف ،هيلعو
مت )610٢ ىلإ٢10٢( نم  ةدتمملا ةرتفلا لالخحـــِلُملا لاجعتسالا راطإ يف تاقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت ةيادب
:نييتآلا نيلودجلا يف لصفم وه امك ،ةيالولا ةينازيم قتاع ىلع هب لفكتلا
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تامازتلالا

 عومجملا

جد : ةدحولا

61٠2 51٠2 41٠2 31٠2 نايبلا

249 896 790,00

1 942 272 189,00

315 087 838,56

264 017 576,5

2 771 274 394,03

10 121 494 734,31

12 892 769 128,34

–

–

–

264 017 576,47

264 017 576,47

445 472 849,09

973 508 002,03

249 896 790,00

102 955 320,00

173 919 265,56

–

526 771 375,56

1 759 121 738,47

2 812 664 489,59

–

984 994 569,00

141 168 573,00

–

1 126 163 142,00

5 722 497 637,14

7 974 823 921,14

–

854 322 300,00

–

–

854 322 300,00

2 194 402 509,61

3 903 047 109,61

يرلاو ةحالفلا:3 عاطقلا

ةيداصتقالا ةيتحتلا ةينبلا:5 عاطقلا

 نيوكتلاو ةيبرتلا:6 عاطقلا

نكسلا:8 عاطقلا

ةلودلا ةينازيم عومجم

ةيالولا ةينازيم

ماعلا  عومجملا

 عومجملا

تاديدستلا

61٠2 51٠2 41٠2 31٠2 نايبلا

237 549 897,00

1 592 383 933,18

311 631 615,21

199 751 155,42

2 341 316 600,81

6 259 948 148,17

8 601 264 748,98

–

–

–

199 751 155,42

199 751 155,42

229 469 702,68

628 972 013,52

237 549 897,00

28 380 549,60

189 357 793,41

–

455 288 240,01

1 275 314 736,54

2 185 891 216,56

–

984 994 569,00

122 273 821,80

–

1 107 268 390,80

3 332 538 428,30

5 547 075 209,90

–

579 008 814,58

–

–

579 008 814,58

1 422 625 280,65

2 580 642 909,81

يرلاو ةحالفلا:3 عاطقلا

ةيداصتقالا ةيتحتلا ةينبلا:5 عاطقلا

 نيوكتلاو ةيبرتلا:6 عاطقلا

نكسلا:8 عاطقلا

ةلودلا ةينازيم عومجم

ةيالولا ةينازيم

ماعلا  عومجملا
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 حّلملا لاجعتسالا تاءارجإ ىلإ ءوجللا ةلاح يف ةضورفملا ةيميظنتلا طورشلا .1.2

ةمدخلا يف عورشلا صخرت تاررقم رادصإ ىلإ ءوجللا دنع اهرفوت بجاولا ةينوناقلا طورشلا ديدحت مت دقل
خرؤملا74٢–٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملا ماكحأ بجومب ،حلملا لاجعتسالا راطإ يف تاقفصلا ماربإ لبق

يف“ : ىلع صنت يتلا ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو٥10٢ ةنس ربمتبس61 يف
ددهي رطخ دوجو وأ ناديملا يف دسجت دق رامثتسا وأ كلم هل ضرعتي مهاد رطخب للعملا حـــِلُملا لاجعتسالا ةلاح
تاقفصلا ماربإ تاءارجإ لاجآ عم فيكتلا هعسي الو ،يمومعلا نمألا وأ ،ةدقاعتملا ةحلصملل اكلم وأ ارامثتسا
نوكت ال نأو ،لاجعتسالا تالاحل ةببسملا فورظلا عقوت ةدقاعتملا ةحلصملا عسو يف نكي مل هنأ طرشب ،ةيمومعلا

سلجملا سيئر وأ يلاولا وأ ريزولا وأ ةيمومعلا ةئيهلا لوؤسم نكمي ،اهفرط نم ةلطامملل تاروانم ةجيتن
ةقفصلا ماربإ لبق تامدخلا ذيفنت ةيادب يف عورشلاب ،للعم ررقم بجومب ،صخري نأ ينعملا يدلبلا يبعشلا
.”هالعأ ةروكذملا فورظلا ةهجاومل طقف يرورض وه ام ىلع تامدخلا هذه رصتقت نأ بجيو .ةيمومعلا

لبق ةمدخلا يف عورشلا صخرت تاررقم رادصإ ىلإ ءوجللا دنع اهرفوت بجاولا ةينوناقلا طورشلا نإف ،هيلعو
.ةعمتجم طورشو للعم ريرقتو ةيلاجعتسا ةلاح يف لثمتت ،حلملا لاجعتسالا راطإ يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ

ةيلاجعتسالا تالاحلا .أ

ءوجللا ريربت امهلالخ نم نكمي ،حلملا لاجعتسالل نيتنثا نيتلاح ركذلا فلاسلا يميظنتلا راطإلا ددح دقل
: امهو تاقفصلا ماربإ لبق ةمدخلا يف عورشلا صخرت تاررقم رادصإ ىلإ

اكلم وأ ارامثتسا ددهي رطخ دوجو وأ ناديملا يف دسجت دق رامثتسا وأ كلم هل ضرعتي مهاد رطخ ةلاح–
،ةدقاعتملا ةحلصملل

.يمومعلا نمألا ددهي رطخ ةلاح–

صيخرتلا ررقم ليلعت .ب

يعدتسي امم ،صيخرتلا تاررقم ليلعت ةينعملا ةطلسلا ىلع هالعأ ةروكذملا٢1 ةداملا ماكحأ تبجوأ دقل
نم تاءارجإلا نم عونلا اذه ىلإ ءوجللا اهلالخ نم رربت انوناق ةلهؤمو ةصتخم حلاصم نع ةرداص ريراقت ريرحت
.ةدقاعتملا ةحلصملا فرط

ةعمتجملا طورشلا .ج

: اقباس نيتروكذملا لاجعتسالا يتلاح بسح ةعمتجملا طورشلا فلتخت

اكلم وأ ارامثتسا ددهي رطخ وأ ناديملا يف دسجت دق رامثتسا وأ كلم هل ضرعتي مهاد رطخ دوجو : ىلوألا ةلاحلا
.ةدقاعتملاةحلصملل

: يتأي اميف نمكت ةعمتجم طورش )4( ةعبرأ رفوت بجي ،ةلاحلا هذه يف

،)ةعقوتم ريغو ةرهاق ةيجراخ رهاوظ( عقوتم ريغ ثدح دوجو–

،ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإ لاجآ عم فيكتت ال ةيلاجعتسا ةلاح–

يفلامهإلا وأ ةيعرشلا مدع( ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم ةلطامملل تاروانم ةجيتن ةببسملا فورظلا نوكتّ الأ–
)ةسفانملا تاءارجإ ةرشابمو طورشلا رتافد دادعإ يف فعض ،تاجايتحالا ديدحت يف صقن ،تاقفصلا ماربإ

.رهاقلاو يلاجعتسالا فرظلا ةهجاومل طقف يرورض وه ام ىلع تامدخلا راصتقا–

.يمومعلا نمألا ددهي رطخ دوجو : ةيناثلا ةلاحلا

:يتأي اميف نانمكي نيعمتجم نيطرش رفوت بجي ،ةلاحلا هذه يف

،ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإ لاجآ عم فيكتت ال ةيلاجعتسا ةلاح–

.رهاقلاو يلاجعتسالا فرظلا ةهجاومل طقف يرورض وه ام ىلع تامدخلا راصتقا–
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يمومعلا زيهجتلا تايلمع ذيفنت طورشو ةقباطم مييقت .2

ةدعب حّلملا لاجعتسالا راطإ يف تامدخلا ذيفنت زيمت ،هالعأ ةروكذملا ةينوناقلا ماكحألاب ديقتلا مدع نع الضف
.صئاقن

ةيميظنتلا ماكحألا عم صيخرتلا تاررقم ةقباطم.2.1

ةمدخلا زاجنإ لجأ نم حّلملا لاجعتسالا تاءارجإب ةقلعتملاو٥81 اهددع غلابلا تاررقملا عزوتت ددصلا اذه يف
 :يتأي امك

مهاد رطخ وأ رطخب ةللعملا تامدخلا زاجنإ لجأ نم حـــِلُملا لاجعتسالا تاءارجإب قلعتي صيخرت ررقم771–
،ةدقاعتملا ةحلصملل اكلم وأ ناديملا يف ادّسجم ارامثتسا ددهي

نمألا ددهي مهاد رطخب ةللعملا تامدخلا زاجنإ لجأ نم حـــُِلملا لاجعتسالا تاءارجإب قلعتت صيخرت تاررقم8–
.يمومعلا

 : ةيتآلا تاظحالملا ليجست مت تافلملا فلتخم ةساردو صحفت لالخ نم

تامدخلا زاجنإ لجأ نم حـــِلُملا لاجعتسالا تاءارجإ يعاودب صيخرتلا تاررقم رادصإ صوصخب .أ
ةدقاعتملا ةحلصملل اكلم وأ ناديملا يف ادسجم رامثتسا ددهي مهاد رطخ وأ رطخب ةللعملا

لاغشأب ةطبترم83و ةديدج لاغشأب ةطبترم ةيلمع411 اهنم ،771 ـب اهددع ردقملاو صيخرتلا تاررقم نإ
  : ةيتآلا صئاقنلا اهتباش دق ،تايانب مده لاغشأب ةطبترم٥٢و ليهأتلا ةداعإ

ايناديم تارامثتسالا ديسجت مدع–

ةيراسلا ةيميظنتلا صوصنلا عم ضراعتي ،ةديدج لاغشأ ذيفنتب قلعتي صيخرت ررقم411 رادصإ نإ
ضرعت ةلاح يف ،حـــِلُملا لاجعتسالاب قلعتملا يئانثتسالا ءارجإلا اذه قيبطت ديقت يتلاو ،هالعأ ةروكذملاو لوعفملا
يأ بايغ يف هّنإف يلاتلابو ،مهاد رطخ وأ رطخل ،ايناديم ةدسجم نوكت ،ةدقاعتملا ةحلصملل كالمأ وأ تارامثتسا
.ةلاحلا هذه يف مهاد رطخ وأ رطخ دوجو رابتعا نكمي ال هنإف ،كلم وأ رامثتسا

صيخرتلا تاررقم ليلعت مدع–

،مدهلا تايلمعب قلعتي ررقم٥٢ ىوس ليلعت متي مل ،هرادصإ مت ررقم771 لصأ نم هنأ ددصلا اذه يف ظحول
اهرادصإ سيسأت متي ملف ررقم٢٥1 يأ ،يقابلا امأ ،ءانبلل ةينقتلا ةبقارملا ةئيه نع ةرداص ريراقت بجومب كلذو
.لاجعتسالا ءارجإل ءوجللا ليلعتل ةصتخملا وأ ةلهؤملا حلاصملا نم ريرقت يأ ىلع

حلملا لاجعتسالا تاءارجإ ىلإ ءوجللا ليلعتل ةروكذملا بابسألا ةقد مدع–

ررقم17 ءاصحإ مت ،حلملا لاجعتسالا تاءارجإ ىلإ ءوجللا رربت بابسأل صيخرت تاررقم9 داقتفا ىلع ةدايز
مهادلا رطخلا وأ رطخلا ةهجاومل ،”ةلجعتسم تاسارد وأ لاغشأ“ يف لثمتت ةماع ةرابع ىلإ طقف ريشت صيخرت
.ةدقاعتملا ةحلصملل اكلم وأ ارامثتسا ددهي دق يذلا

ةعمتجملا طورشلا بايغ–

ررقم٢٥1 صوصخب ،)4( ةعبرأ لصأ نم اينوناق ةعمتجم طورش )3( ةثالث بايغ نأشلا اذه يف ظحول
 : يتأي اميف لثمتت ،صيخرت

،)ةعقوتم ريغو ةرهاق ةيجراخ رهاوظ( عقوتم ريغ ثدح دوجو •

،ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإ لاجآ عم فيكتت ال ةيلاجعتسا ةلاح •

.رهاقلاو يلاجعتسالا فرظلا ةهجاومل طقف يرورض وه ام ىلع تامدخلا راصتقا •

،عقوتملا ريغو يئاجفلا عباطلل دقتفت ،حـــِلُملا لاجعتسالا راطإ يف ةذفنملا زيهجتلا تايلمع ضعب نأ امك
 : ةيتآلا صيخرتلا تاررقمب رمألا قلعتيو
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 ةيوستلا ليبس ىلع صيخرت تاررقم رادصإ–
امدختسا ،ةقفصلا ماربإ لبق ةمدخلا ةيادب يف عورشلاب ناصخري )٢( نيررقم رادصإ تاقيقدتلا ترهظأ

اهيلإ راشملا ةيميظنتلا ماكحألل افالخ ،عورشملا بحاص نم بلطب نيلماعتمل لاغشألا تايعضو ضعب ةيوستل
: نييتآلا صيخرتلا يررقمب رمألا قلعتيو .اقباس

لاغشأب ةقلعتملا ةعباتملاو ةساردلا تامدخ ةيوست(10/40/٥10٢ يف خرؤملا771 مقر صيخرتلا ررقم •
،)ةبيورلاب يضايرلا عمجملا زاجنإ

– قباسلا ريدملا اهب ماق يتلا ةيدقاعتلا ةيعضولا ةيوست(3٢/40/٥10٢ يف خرؤملا791 مقر صيخرتلا ررقم •
.) –يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا  عاطق يف عيراشملا نم ديدعلل ةبرتلاب ةقلعتملا ةساردلا

ىلع ،ةدقاعتملا ةحلصملا تنكم اهنأ نيح يف ،حّلملا لاجعتسالا راطإ يف تاررقملا هذه رادصإ مت لعفلابو
ىلإ لوصولا ةيرح ئدابم جراخ نييداصتقالا نيلماعتملا ضعب عم ةيدقاعت ةقالع سيركت نم ،ةيوستلا ليبس

ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت يف ةررقملا تاءارجإلا ةيفافشو نيحشرتملا ةلماعم يف ةاواسملاو ةيمومعلا تابلطلا
.هالعأ ةروكذملا

دوقعلا خسف دعب لاغشألا ءاهنإ دصق صيخرت تاررقم رادصإ–
نم ،ةقفصلا ماربإ لبق ةمدخلا ةيادب يف عورشلل صيخرت تاررقم )3( ةثالث رادصإ تاقيقدتلا لالخ نم نيبت

ةيلصألا اهدوقع تناك لاغشأ ءاهنإ ضرغب نييداصتقا نيلماعتم عم دوقع ماربإ نم عيراشملا باحصأ نيكمت لجأ
 : ةيتآلا صيخرتلا تاررقمب رمألا قلعتيو ،اقباس ةروكذملا ةيميظنتلا ماكحألا عم ضراعتي امم ،خسف لحم

دعب نيزر يديس قيرطل يبانتجالا عورشملا لاغشأ ءاهنإ(80/10/٥10٢ يف خرؤملا7 مقر صيخرتلا ررقم •
،)عورشملا زاجنإب ةفلكملا تالواقملا عم دقعلا خسف

دعب سيار دارم رئبب ةيرب ةطحم زاجنإ لاغشأ ةعباتم(7٢/30/610٢ يف خرؤملا٥61 مقر صيخرتلا ررقم •
،)ةعباتملاب فلكملا تاساردلا بتكم عم دقعلا خسف

867/008 عورشمل ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا لاغشأ(40/80/610٢ يف خرؤملا716 مقر صيخرتلا ررقم •
عباطلا ،زاجنإلاب ةفلكملا تالواقملا عم دقعلا خسف دعب ،ةيئابرهك تالوحم )9( ةعست زاجنإو يمهاست نكس

تالواقملا ةسسؤم رفوتت ،ءاتشلا ةرتف لالخ لاغشألا ذيفنت ةلاحتسا( ةيضرألا ةعيبطو ةيلمعلل يلاجعتسالا
.)4 ةئف ليهأت ىلع زاجنإلاب ةفلكملا

تامدخلا زاجنإ لجأ نم حّلملا لاجعتسالا تاءارجإ يعاودب صيخرتلا تاررقم رادصإ صوصخب .ب
يمومعلا نمألا ددهي مهاد رطخب ةللعملا

ةصتخملا حلاصملا نع رداص ريرقت بجومب8 لصأ نم طقف )٢( نيررقم رادصإ ليلعت صوصخلا اذهب نيبت
.لوعفملا ةيراسلا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط انوناق ةلهؤملاو

حّلملا لاجعتسالا تاءارجإ راطإ يف يمومعلا زيهجتلا تايلمع ذيفنت طورش .2.2
تانياعملا ليجست نع ،حلملا لاجعتسالا تاءارجإ راطإ يف يمومعلا زيهجتلا تايلمع ذيفنت طورش ةباقر ترفسأ

: ةيتآلا

عيراشملا جضن بايغ .أ
يف جضنلا اذه لثمتي .يمومع زيهجت عورشم يأ حاجن اهيلع فقوتي ةمهم ةلحرم عيراشملا جضن لكشي

ةينقتلا بناوجلا نم عورشملا زاجنإ ةيناكمإ نم ققحتلا صوصخلا ىلع نمضت يتلا تاساردلا لكب مايقلا
.1هرييستو هلالغتسا طورشو هصئاصخ ديدحتو ةيئيبلاو ةيلاملاو

ويلوي31 يف خرؤملا7٢٢–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ بجومب ةيرابجإ تحبصأ يتلا ةلحرملا هذه نإ
جئاتنلل عيراشملا ليجست عضخي اهبجومب يتلاو ،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملا8991 ةنس

دعب متي زيهجتلا تايلمع ليجست نألحـــِلُملا لاجعتسالا ةلاح يف اهب مايقلا نكمي ال يتلا جضنلا تاساردل ةيباجيإلا
.اهب ةقلعتملا تامدخلا ذيفنت ةيادب

.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ىربكلا تآشنملا جضن ليلد1
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تامدخلا فلتخم قالطنال ةمدخلا رماوأ غيلبتو رادصإ يف رخأتلا .ب

عورشلل ةمدخلا رماوأ غيلبتو ريرحتب )عيراشملا باحصأ( ةزكرمملا ريغ حلاصملا مقت مل ةديدع تالاح يف
اذه ىلإ ءوجللاب مهل حمست يتلا صيخرتلا تاررقمل يلاولا رادصإ دعب ةرشابم لاغشألاو تامدخلا فلتخم يف

.ةيئانثتسالا تاءارجإلا نم عونلا

رماوأ نم ديدعلا نأ يلاولا فرط نم صيخرتلا تاررقم ىلع ءاضمإلا خيراوت ةنراقم نم نيبتي ،لعفلابو
يف نـعـطـي امم ،تاـمدخلا زاـجـنإل مـهراــيــتــخا مت نــيذــلا نيلــماــعــتملا فــلــتــخمل ةرــخأتــم ةــفصب اــهــغــيــلــبــت مت ةــمدخلا
.تاءارجإلا نم عونلا اذه ىلإ ءوجللا ىلإ تدأ يتلا تاببسملا

ةرتف تحوارت ثيح ،ةلاح03 لاغشألا يف عورشلل ةمدخلا رماوأ غيلبتو ريرحتل رخأتملا ءوجللا ّسم دقو
ليبس ىلع اهنم ضعبلا ركذ متيو ،يلاولا فرط نم تارارقملا هذه عيقوت خيرات نم ءادتبا ،ةنس ىلإ رهش نم رخأتلا
: لالدتسالا

ررقملامقر

89

9٥

64

476

4٥٥

44٢1

6811

مايأ9و رهشأ01

مايأ8 رهشأ8

ارهش11

مايأ9و رهشأ7

رهشأ6

اموي٥1و رهش

دحاو رهش

قرافلا

13/٢1/٥10٢

61/11/٥10٢

30/11/410٢

10/٥0/710٢

71/10/610٢

13/٢1/٥10٢

13/٢1/٥10٢

 رمألا خيرات
لاغشألا قالطناب

91/٢0/٥10٢

80/٢0/٥10٢

01/11/310٢

1٢/90/610٢

1٢/70/٥10٢

٥1/11/٥10٢

9٢/11/٥10٢

ررقملا خيرات

ءانبلاو ريمعتلا ةيريدم

ءانبلاو ريمعتلا ةيريدم

تاباغلا ةظفاحم

تاباغلا ةظفاحم

تاباغلا ةظفاحم

ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

عورشملا بحاص

تاقفصلا ةنجل ىلع ةريشأتلل اهضرعو ةيوستلا تاقفص ماربإو دادعإل ةينوناقلا لاجآلا زواجت .ج
ةصتخملا ةيمومعلا

تابلط ىلع ادر ةيباقرلا ةيلمعلا راطإ يف عيراشملا باحصأ فرط نم ةمدقملا ةبوجألا لالغتسا رهظأ
010٢ ةنس ربوتكأ7 يف خرؤملا63٢–01 مقر يسائرلا موسرملا نم7 ةداملا  ماكحأ مارتحا مدع ،سلجملل تامولعملا

74٢–٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملا ماكحأو ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
تددح يتلاو ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو٥10٢ ةنس ربمتبس61 يف خرؤملا
،رثكألا ىلع رهشأ6 ـب ةصتخملا ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ىلع ةريشأتلل اهضرعو ةيوستلا تاقفص ماربإو دادعإ لاجآ
 .ةقفصلا ماربإ لبق لاغشألا يف ءدبلل يلاولا فرط نم صيخرتلا تاررقم عيقوت نم ءادتبا

ةينوناقلا لاجآلا جراخ ،ةصتخملا ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ىلع ةلاح84 يف ةيوستلا تاقفص ضرع مت ،لعفلابو
    .هالعأ ةروكذملا

: لاثملا ليبس ىلع تالاحلا ضعب يتآلا لودجلا نــّيبي
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 ةيجراخلا ةباقرلا ةيلاعف مدع .د

ةحص صوصخب ،ةيالولل ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل فرط نم ظفحت يأ رادصإ مدع ،صوصخلا اذهب ظحول
ججحلا ةيمهأ نم مغرلاب اذهو ،ةديدج لاغشأ زاجنإب ةطبترملا كلت اميس الو ،حـــِلُملا لاجعتسالا تاءارجإ ةقباطمو
.تاظفحتلا هتاه دطوت نأ نكمي يتلا نيهاربلاو

اهفانئتساو لاغشألا فيقوتل ةمدخلا رماوأ رادصإل طرفملا ءوجللا..ـه

ةطبترم بابسأل ،ةددعتم تافقوت تفرع ،حّلملا لاجعتسالا راطإ يف اهب مازتلالا مت يتلا تايلمعلا ضعب نإ
مل امم ،نيرخآ نيلماعتم لخدت وأ عيراشملا عقاوم يف ةيسيئرلا لخادملا بايغ لثم ةيجراخ تابوعصب اساسأ
 .تامدخلا يف ءدبلا يلاتلاب عنميو لاغشألا زاجنإ يف قالطنالاب حمسي

لاجعتسالا تاءارجإ عم ىشامتي نأ نكمي ال ،كلذ نود وأ اهفانئتسا عم لاغشألا فيقوتل طرفملا ءوجللا نإ
 .تايعضولا هذه يف مكحتلاب حمسي ال ام وهو تاءارجإلا ذيفنت يف ةعرسلا ةرورض يضتقتو بلطتت يتلا

 : يتآلا لودجلا لالخ نم تايعضولا هذه حيضوت متيو

عورشملا بحاص

تازيهجتلا ةيريدم

ةيمومعلا

تازيهجتلا ةيريدم

ةيمومعلا

ةيمومعلا لاغشألا ةيريدم

ةيمومعلا لاغشألا ةيريدم

ءانبلاو ريمعتلا ةيريدم

ةقاطلا ةيريدم

ءانبلاو ريمعتلا ةيريدم

رهشأ4

رهشأ4

رهشأ4

ارهش٥1

رهشأ4

رهشأ3

رهشأ٥

قرافلا

1٢/11/٢10٢

1٢/11/٢10٢

71/11/410٢

90/11/610٢

13/٢1/٥10٢

90/90/٥10٢

01/80/٥10٢

ةنجل  ةريشأت خيرات
ةيمومعلا تاقفصلا

ىلع ةــبــقارملا وــيدــيــف ماــظــن

ةمصاعلا ىوتسم

ىلع ةــبــقارملا وــيدــيــف ماــظــن

ةمصاعلا ىوتسم

عطاقت ليكشت ةداعإ لاغشأ

٥11 مقر يئالولا قيرطلا

يسيـــــئرـــــلا راسملا مـــــيـــــعدـــــت

رئازجلا راطمب هعورفب

تاــــكـــــبشلاو قرـــــطـــــلا لاـــــغشأ

نـــــكــســـم0٢7 ةــفــلــتـخملا

ناينبلا نيع يمهاست

ءابرهكلا ةبيكرت ليهأت ةداعإ

)ةيعماجلا تاماقإلا( زاغلاو

ةـــــــمصاـــــــعـــــــلا نييزـــــــت لاــــــــغشأ

زاـجـنإو تاــقرــطــلا لــيــهأت(

ةرــــــبــــــقمب ةــــــطاــــــحإلا رادــــــج

)ةيرارد

ةيلمعلا  ناونع

71/10/٢10٢

81/10/٢10٢

٢٢/10/410٢

٢٢/٢0/٥10٢

91/٢0/٥10٢

30/٢1/410٢

71/90/410٢

ررقم خيرات
صيخرتلا
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لاغشألا مالتسا يف رخأتلا .و
خيراتلا نم ءادتبا ،ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم عيراشملا ضعب مالتسا يف رخأت تالاحلا ضعب يف ظحول

.زاجنإلا لاجآ ةياهنل قفاوملا
ىلإ مايأ ةعضب نم اهتدم حوارتت ،عيراشملا مالتسا يف ارخأت ةلاح31 قيقدتلا تايلمع تصحأ ،راطإلا اذه يف

اهيضتقت يتلا تابلطتملا عم ايلك ضقانتي ام وهو ،ةيدقاعتلا لاجآلا ءاهتنا خيرات نم ءادتبا ،ةنس نم رثكأ
.لاجعتسالا راطإ يف ةزجنملا تايلمعلاب ةقلعتملا تافلملا رييستو ةعباتم

 : حيضوتلا ليبس ىلع تالاحلا هذه ضعب يتآلا لودجلا نيبي

 بحاص
عورشملا

لاغشألا ةيريدم
ةيمومعلا

لاغشألا ةيريدم
ةيمومعلا

لاغشألا ةيريدم
ةيمومعلا

لاغشألا ةيريدم
ةيمومعلا

لاغشألا ةيريدم
ةيمومعلا

لاغشألا ةيريدم
ةيمومعلا

لاغشألا ةيريدم
ةيمومعلا

ارهش11

ارهش11

اموي11و رهشأ6

رهشأ٥و ةنس

اموي41و رهشأ9

رهشأ01و ناتنس

)٢( ناتنس

فقوت ةدم
لاغشألا

٥1/90/310٢

٢٢/90/610٢

80/30/٥10٢

30/٢1/٥10٢

90/٢1/٥10٢

91/70/710٢

61/80/610٢

فانئتسا  خيرات
لاغشألا

40/01/٢10٢

٥1/01/٥10٢

٥٢/80/410٢

٥0/70/410٢

3٢/٢0/٥10٢

90/90/410٢

٥٢/80/410٢

فقوت خيرات
لاغشألا

ىلع ويديفلاب ةبقارم ماظن
ةمصاعلاىوتسم

زكرم ليهأت ةداعإو ةئيهت
يلسيم نيدلا يحم

عطاقت ليكشت ةداعإ
٥11 مقر يئالولا قيرطلا

يلفس رمم زاجنإو ةسارد
1xيرافس نانج٢ 

ةحلاملا نيع

ةئيهتو ميعدت لاغشأ
 ةياط نيعب ةيرحب ةهجاو

 ةينف ةأشنم رادج ميعدت

ةينف ةأشنم زاجنإ
ةياغرلاب

ةيلمعلا  ناونع

81/10/٢10٢

40/٢0/٥10٢

٢٢/10/410٢

03/10/410٢

٢٢/٢0/٥10٢

٢٢/10/410٢

9٢/10/410٢

 رمألا خيرات
لاغشألا قالطناب

عورشملا بحاص

 ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

 ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

 ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

 ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

يقاربل ةيرادإلا ةرئادلا

اموي81

اموي0٢و رهشأ4

ارهش11و ةنس

اموي0٢و رهشأ٥

اموي31و رهشأ6

قرافلا

٥0/٥0/٢10٢

٢٢/90/٥10٢

9٢/11/610٢

81/11/٥10٢

6٢/10/610٢

مالتسا  خيرات
تقؤملا

71/40/٢10٢

٢0/٥0/٥10٢

9٢/٥0/٥10٢

9٢/٥0/٥10٢

41/70/٥10٢

ةياهن خيرات
ةيدقاعتلا لاجآلا

 ىلع ويديفلاب ةبقارم ماظن
ةمصاعلا ىوتسم

 )وكيتام( مدق ةرك بعلم زاجنإ
ناينبلا نيعب

قيرطلا نيب عقت ةيضرأ ةئيهت
 ةيوناثو يبونجلا

 بعل ةحاسو ةقيدح زاجنإل ةدلازب

ةحاس ةئيهت ،ةمصاعلا نييزت ةيلمع
ءانيملل يقرشلا لخدملا  دنع

.ءابرهك  زاجنإو  بعلمل يراجتلا

 يبانتجالا قيرطلا  عورشم
نيزر يديس

ةيلمعلا ناونع
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تايصوتلا

٥10٢ ةنس ربمتبس61 يف خرؤملا74٢–٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملا ماكحأل مراصلا لاثتمالا–
ماربإ لبق ةمدخلا ةيادب يف عورشلاب صخرت يتلا ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
    .نأشلا اذه يف ةلطامملل ةروانم لكو زواجت لك بنجت دصق كلذو ،حلملا لاجعتسالا ةلاح يف تاقفصلا

رئازجلا ةــيالو يلاو ةباجإ
وهو ،طسوتملا ضيبألا رحبلا ندم نيب ةيناثلا ةنيدملا ،اهايازمو اهناكس ددع لضفب ةمصاعلا رئازجلا ربتعت

يف ،ةيجراخلا اهتسفانمو اهتيؤر ةيوقت اهنأش نم فئاظوو قفارمب ةزهجم ”ةيملاع“ ةنيدم حبصت نأل اهلهؤي ام
.يملاعلا قايسلا يف اهعضت ،رئازجلا اهلالخ نمو يذلا تقولا

قافآل اهتنرصعو اهريوطتل ايجيتارتسا اططخم110٢ يف ةيمومعلا تاطلسلا ترطس ،فدهلا اذه قيقحتل
.ديعبلاو طسوتملاو بيرقلا ىدملا ىلع ةمصاعلا ةيمنت مسري ،٥30٢ ةنس

هجو ةداعإل ةلبقملا تاونسلا لالخ اهديسجت بجاولا تايلمعلاو اهزاجنإ بجاولا عيراشملا ططخملا اذه ددحي
.اهتنرصعو ةمصاعلا

ماع نم ريخألا يثالثلا نم ارابتعا ،مت ،اهريوطت ةرادإو رييست ةمهم دقعت ىلع ةوالعو روظنملا اذه نمض
.نآلا ىتح ةلودلا اهتلذب يتلا دوهجلا ليعفتو ةفعاضم لجأ نم ةيتامغارب نوكت نأ اهل ديرأ ةطخ دامتعا ،310٢

:جودزم ّـٍدحت لوح ةريخألا هذه روحمتت

ةرانإلاو ،ةفاظنلا تالاجم يف ةنكاسلل ةمدقملا تامدخلا ةدوج نيسحت دصق ةيرضحلا قفارملا نيسحت–
،خلإ.....ءارضخلا تاحاسملا ةنايصو ةيمومعلا

عيراشم ةدع تاشرو يف ءدبلا ربع كلذو ،يجيتارتسالا ططخملا عيراشم زاجنإ ةقفارمو عيرستو قالطإ–
ةريظحلا ميمرت لاغشأ رارغ ىلع طاشنلا تاعاطق فلتخم يف ةمصاعلا طيحمو زكرم ىوتسم ىلع ةيولوأ تاذ
تاكبش لامكتساو ،تالباصلا هزتنم زاجنإو قباوط تاذ تارايسلا فقاوم زاجنإو ،رئازجلا ةيالول ةيراقعلا
تانزاوتلا ةداعتسال ةرايسلاو ةعيرسلا قرطلل يلامجلا رهظملا ةئيهتو ،ةزيمملا ةماعلا ينابملا ةءاضإ ،قرطلا
،ىرخألا ةيرضحلا عيراشملا نم ديدعلاو شارحلا يداو ةئيهتو ،تايافنلا رييستو ،ةيئيبلا

عيراشملا ثيح نم تاليدعتلا نأّ الإ ةمداقلا دوقعلل ةيقيقح قيرط ةطراخ لكشي ططخملا اذه نإف ،العفو
تارايز ةبسانمب تظحول يتلا تالاغشنالاو صئاقنلا هجوأ ضعبل ةباجتسالل ةيرورض تناك ةيفاضإلا تالخدتلاو
لماعتلا بلطت يذلا رمألا ،ةمصاعلا ىوتسم ىلع ةمظنملا ةيلودلاو ةينطولا تارهاظتلا لالخ وأ ةيناديملا لمعلا

،ةعرسب فورظلا هذه عم

لظ يف ةصاخو ،ىربكلا تايدحتلا ةهجاومل تابوعصلا نم ديدعلا ةيلحملا تاطلسلا تيقل ىرخأ ةيحان نم
ةداعإل عساو جمانرب قالطإ عم تنمازت ةرتفلا هذه نأ انملع اذإ اميس ال ،يعامتجالا طغضلاو زاجنإلا لئاسو فعض

.طوقسلل ةليآلا تايانبلا ةيلاكشإ ةجلاعم اذكو شهلا نكسلا صاصتماو ناكسإلا

ماكحأ( ةيمومع تاقفص ماربإل ةيئانئتسا تاءارجإ ىلإ ءوجللاب ةمزلم رئازجلا ةيالو تناك ،مدقت ام ءوض ىلع
ميظنت نمضتملاو ،مّمتملاو لّدعملا ،70/01/010٢ يف خرؤملا63٢–01 مقر نييسائرلا نيموسرملا نم٢1و7 نيتداملا
ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو61/90/٥10٢ يف خّرؤملا74٢–٥1 مقر اذكو ،ىغلملا ،ةيمومعلا تاقفصلا

راطإلا اذه يف ةدعملا تاررقملا ددع ديازت رسفي يذلا رمألا وهو ةصاخ عاضوأ ةهباجمل ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو
.310٢ ةنس ةياهن نم ءادتبا

دعاس هنوك ةياغلل اديفم ناك هينبت مت يذلا جهنلا نأ تاعاطقلا لك يف ةققحملاو ةدكؤملا جئاتنلا ترهظأ دقل
.ةمصاعلا قيرب ةداعإ ىلع
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ىوتسم ىلع )نكسلا عاطق باستحا نود( عورشم٥٢6 ميلست مت ةرتفلا هذه لالخ هنأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال
: لاثملا ليبس ىلعماقرألا ضعب ركذ نكمي ثيح ةمصاعلا

،941 : ةيبرتلا –
،041 : ةيمومعلا لاغشألا –
،٢01 : ةيئاملا دراوملا –
 ،36 : ةيمومعلا تازيهجتلا –
،0٥ : تاباغلا –
.83 : ءايحألا ةلكيه ةداعإو ةئيهت –

مت دق ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ لجأ نم ريبادتلا هذه ىلإ ءوجللا نأ ىلإ رئازجلا ةيالو نئمطت ،قايسلا اذه يفو
رهسلا عم ةنكاسلا ةدئافل ةيويح عيراشم ديسجت وه كلذ نم دصقلا نأ امب تقولا راصتخاو ةيلاعفلا قيقحت لجأ نم
.ةبولطملا ريياعملل اقفوو ىلثملا فورظلا يف اهذيفنت ىلع

ضعب ءانثتساب ةيمومع تاسسؤم ةيبلغألا يف مه نييداصتقا نيلماعتم رايتخا كلذ لجأ نم مت امك
ةددهملا ينابملاو ةيريدصقلا ءايحألا ميدهت لاغشأل ةبسنلاب ةصاخ تاسسؤمب ةناعتسالا تبلطت يتلا تايلمعلا

.ةددعتم عفاودو بابسأل ارظن كلذو ةيراقعلا ةريظحلل رابتعالا ةداعإ لاغشأ ىلإ ةفاضإلاب ،رايهنالاب

ةبساحملا سلجم ريرقت اهب ءاج يتلا تايصوتلاو تاظحالملا عيمج ةمارص لكبو ةاعارم متتس ،اريخأو
مزحبو لاثتمالا دصق اهعضو بجاولا ةينوناقلاو ةيميظنتلا طباوضلا يف مكحتلا يف مهاست نأ اهنأش نم يتلاو
.)هالعأ روكذملا يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملا( ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ نم طمنلا اذهب ةلصلا تاذ ةيميظنتلا ريبادتلل

: ريرقتلا يف ةدراولا تاظحالملا ىلع ةيرورض ربتعت يتلا تاباجإلا درسن يتأي اميفو

ديدج عباط تاذ تامدخ زاجنإ صخت يتلا تاررقملاب قلعتي اميف .1

ةينعملا ةيالولا تايريدم ةدئافل طاشنلا تاعاطق فلتخم يف ةدعملا تاررقملا ضعب ىلإ ريرقتلا ريشي
بيجتست عيراشملا هذه نأ حيضوتلا يغبني ددصلا اذه يفو ،ةديدج الاغشأ صخي ةضوفم عيراشم باحصأك
لثم ةديدج الاغشأ اهرابتعا نكمي ال تايلمعلا ددع اهنيب نم ةيروف الولح بلطتتو ةلجعتسملاو ةحلملا ةجاحلل
سفن يف ىرخأ ةرم لخدتلا بنجتل ةيليمكت لاغشأ ةفاضإ عم ةدوجوملا ةيتحتلا ةينبلا ىلع متت يتلا تالخدتلا
: عيراشملا

وأ دوجوملا رطخلا يدافت لجأ نم رطشأو ءازجأ يف لاغشألا هذه ذيفنت بعصي : قرطلل ةيتحتلا ةينبلا •
لماك مدقل ارظن لاغشألا ةيادب دعب رهظت يتلاو ةروهدتم ىرخأ ءازجأ ةجلاعمل اضيأ نكلو ةدئاسلا ةيعضولا
.ءازجألا

قيرطب رمألا قلعتي هنأ امب )egasiarf ed te seéssuahc ed sproc sed esirpeR( قيرطلا حالصإ لاغشألا هذه صخت
ال نيعم عقوم يف ةددحم تاحالصإب ءافتكالا درجم سيلو رورملا ةكرح مجح لمحتل هميعدت بجو ،دوجوم
.قيرطلا روهدت يف ديزت نأ اهنأش نمو ةينقتلا تابلطتملل بيجتست

.اعبشت فرعت يتلا رواحملا سمتو ةكبشلا ةنايص قايس سفن يف قرطلا ةيجاودزا جردنت

،ةديفم نم رثكأ دعت اهتيجاودزاو ةيولوأ يستكت ةيئزجلا اهتنايص نإف ،ماحدزالا طاقن ىلع ءاضقلا دصقو
ةرانإلا نإ .اقحال ةينعملا ءازجألا ةجلاعمو تقولل عايض لك بنجتل دحاو تقو يف نينثالا زاجنإ رخآ ريبعتب
رطخ لع ءاضقلا فدهب متت قرطلا نمأ روظنم يف ىربكلا رواحملا يف اهل رابتعالا ةداعإو قرطلا رواحمب ةيمومعلا

.لبق نم ةدوجوم تناك وأ اثيدح تزجنأ ءازجأ ىلع امإ ةيرورملا ةكرحلاب ةلصلا تاذ ىرخأ تابلطتمو ام

يف اعيرس الخدت310٢و٢10٢ يماع يف هقالطإ مت يذلا ةمصاعلا ليمجت جمانرب بلطت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
تايلمعلا عم ةقسانتم ةقيرطب اهقيقحت نيعتي يتلا لامعألاو تايلمعلا ضعب ديسجت الجعتسم لعجو ناديملا
.تاعاطقلا ةددعتم تالخدت يعدتست ةلماش ةيؤر راطإ يف ىرخألا
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ةيهيفرتلا تاءاضفلاو بعالملا ةئيهت •
 نيغولوب ةيدلبب بعلل ءاضفو تارايسلا نكرل ةريظح ةئيهت لاغشأ –

ديوزتو ةهج نم نيرواجملا ناكسلا لكل يويحلا ءاضفلا اذه لغش ةداعإ بنجت لجأ نم ررقملا اذه رادصإ مت
.قفرملا اذهل ةساملا ةجاحلل فقوتلل ناكمب ةقطنملا

ءاضيبلا رادلا ةيدلب بعلمب يعانطصالا بشعلا عضو لاغشأ –
دعب ةيندملا ةيامحلل ةيئالولا ةيريدملا رقم لخاد دجاوتي بعلمب يعانطصالا بشعلا عضو صخت ةيلمعلا هذه

ةرواجملا تايدلبلاب طشنت يتلا تايعمجلاو ةيضايرلا يداونلا لك نأ املع ةيبارت ةيضرأ لع رفوتي ناك ام
.ءاضفلا اذه نم ديفتست

اذه نأ نوك يف نمكي هعفاد ،ركذلا فلاسلا يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملل اقبط يضارتلا تاءارجإ ىلإ ءوجللا
.يجيتارتساو ساسح عقومك ةيندملا ةيامحلل ةنكث لخاد عقي بعلملا

نافيكلا جرب ةيدلبب ىوقلا باعلأ بعلمب يعيبطلا بشعلا عضو –
ىلع ىوقلا باعلأ ناديم يف صصختم بعلم لوأ دعي يذلا بعلملا اذهب يعيبطلا بشعلا عضوب رمألا قلعتي

هذه نوك ىلإ دوعي ”MSVE“ ةيمومعلا ةسسؤملا عم تاءارجإلا هذه ىلإ ءوجللا نإف اذهل ،رئازجلا ةيالو ىوتسم
زجنملا بعلملا اذه ليهأت ىلع صرحلا ىلع ةوالع يعيبطلا بشعلا عضو لاغشأ لاجم يف ةصصختم ةريخألا

 .810٢ ةنس ةمظنملا ةيقيرفإلا باعلألا تاسفانم ناضتحال اثيدح

ةيرادإلا لكايهلا •
ةيالول ةيرادإلا تاعطاقملل ةديدجلا تارقملا زاجنإب ةقلعتملا عيراشملا لمجم ،تايلمعلا هذهب قلعتي اميف–

صخي رمألا نأل ةعيرزوبل ةيرادإلا ةعطاقملل ديدجلا رقملا ادع ام ،ةينطو تاصقانم قيرط نع اهقالطإ مت رئازجلا
ةيمومع ةسسؤمل تلكوأ يتلاو اـــقباس ةدوـــجوم تــــناك ةـــيانب مــــيعدتو ةــــلودلا لــــكايه لــــكل ةدــــيدج ةــــيانب زاــــجنإ
“NOITCURTSNOC REDISOC EPE“.

ةيرشب لئاسو ىلع رفوتت ةيمومع ةسسؤم نييعت تبلطت ةصاخ ةيعضوب لفكتلا اهلالخ مت ةيلمعلا هذه
.ناديملا اذه يف اهب اهل فرتعم تاينقتو ةماه ةيدامو

.710٢ ةنس ربمسيد رهش يف هدادعإ مت ةقفصلا ماربإ لبق لاغشألا ةيادب ررقم نأ ىلإ هيبنتلا ردجي

ةيعماجلا ءايحألل ءابرهكلاو يعيبطلا زاغلاب ديوزتلا •
ةيئالو ةنجل لبق نم اهتقباطم مدعب حيرصتلا متو ةدوجوم تناك تازيهجت ىلع اهذيفنت مت لاغشألا هذه

رابتعالا ةداعإ ىلإ يمارلاو ةموكحلا هترقأ يذلا يلاجعتسالا جمانربلا رثإ ىلع٢10٢ ةنس يف تئشنأ ةصاخ
مقر يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةلسارم( نطولا ربع ةيعماجلا ءايحألا لمجمل زاغلاو ءابرهكلا تازيهجتل
.)3٢/01/٢10٢ يف ةخرؤملا0٥11

.٥٢/٥0/٢10٢ خيراتب ناسملتل يعماجلا يحلاب عقو يذلا تيمملا ثداحلل اعبت تءاج ةيلمعلا هذه

ةفلتخملا تاساردلاو تاكبشلا •
ةئيهتلا تاسارد نمضتت تاررقم –
ططخملا دادعإ راظتنا اذكو عقاوملا ضعب يف يضارألا لغش تاططخم بايغ يف تءاج تاساردلا هذه

تحمس تاساردلا هذه )610٢ ةنس ربمسيد يف هيلع قداصملا( ةمصاعلا رئازجلل ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا
.اكيشوو الجعتسم اعباط يستكتو ةيمومعلا تازيهجتلاو نكسلا جمارب نيطوتل ةيرورض ةيضرأ عطق ةئبعتب

ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا ةساردب قلعتت قئاثو جارختسا نمضتي ررقم –
لبق نم هيلع ةقداصملل كيشو عامتجال ابسحتو ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا ةسارد لامكتسا دعب

نكي مل لجألا اذه( ةصتخملا حلاصملا ىدل ةخسن٥٢ يف ةساردلا هذه عاديإ امازل ناك كرتشملا يرازولا سلجملا
.)ةصقانم نع نالعإلا لاجآ عم امئالم
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ريمعتلا لاجم يف زاجنإلاو تاساردلل ينطولا زكرملا،نييمومع تاسارد يبتكم ىلإ لكوأ لمعلا اذه
“URENC” ةيئالولا ةسسؤملاو “SINABRU”.

ةيمومعلا تانكسلل تاكبشلا فلتخمو ةئيهتلا لاغشأ زاجنإ نمضتت تاررقم –

،ةددحملا اهلاجآ يف تانكسلا مالتسا ىنستي ىتحو ،ةيالولا اهب ترداب يتلا ناكسإلا ةداعإ ةيلمع راطإ يف
اهب تلفكت لاغشألا هذهو ةيرورضلا ةئيهتلا لاغشأ ،ةيلاجعتسا ةفصب ،زاجنإب ةمزلم رئازجلا ةيالو تناك
.ةلهؤم ةيمومع تاسسؤم

يرضحلا نيسحتلا لاغشأ نمضتت تاررقم –

نافيكلا جرب ةيدلبب ةنئاكلا ،سيردإ يديسو افليسو لوبمطسإو نارمع يلع ءايحأ ناكس رمذت ةهباجم دصق
ةاـــّمسملا ةــــيمومعلا ةـــسسؤملا اــــهب تــــلفكت ةــــئيهتلل لاــــغشأ زاـــــجنإ ءاـــيحألا هذـــهب مت ،ماــــعلا ماـــظنلا ىلـــع ظاــــفحلاو
)LATEMITAB APS EPE(.

نانمضتي نيررقم دادعإ رسفي يذلا ءيشلا ،ةيالولا ةينازيم قتاع ىلع ةجمربم تايلمعلا هذه تناك ،ةيادبلا يف
نارمعلاونكسلا ةرازو ةينازيم لبق نم اهنيومت ببسب دعب اميف تيغلأ ،تاقفصلا ماربإ لبق لاغشألا ذيفنت يف ءدبلا

.ةاغلملا تاررقملا فالختسال ةديدج تاررقم دادعإب تلفكت يتلا ةنيدملاو

يضارألا لغش ططخم تاسارد دادعإ نمضتي ررقم –

نم اءدب ةيرحبلا ةهجاولا يطغت يتلا يضارألا لغشل )6( ةتسلا تاططخملا تاسارد زاجنإب قلعتي ررقملا اذه
.نيمودعملا رسج ةياغ ىلإ ايناطيروم ةرامع

عيراشملا نم ربتعي يذلا رئازجلا جيلخ ةئيهت عورشم تانوكم دحأ لكشي تاططخملا هذهل ةساردلا طيحم
ميدقلا زكرملا نيب ةيجيتارتسويج ةقطنم يف دجاوتي ،ةمصاعلل يجيتارتسالا ططخملا نم ةيلوألا لمحت يتلا

.ةيرضحلا قطانملا ةيرارمتسا نامضل ايلصفم ارود لبقتسملا يف هيطعي امم ،ةمصاعلا طسوو

ةيرضح تايصوصخ يذ طيحم نمض جردنتو ،ياد نيسح ثلثم نم هب ناهتسي ال ءزج يه تاططخملا هذه لك
.ةزيمتم

هذه تاساردب لفكتلا ةيولوألا نم تأر ،ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم قيرط نع ،رئازجلا ةيالو نإ
كلذبو )NALP RETSAM( ةئيهتلا ططخم اهب ءاج يتلا تاهيجوتلاو تايصوتلل ةباجتسالا دصق تاططخملا
)URENC( يمومع بتكم ىلإ تاساردلا هذه ليكوتب ةيلامجلا ايازملاو ةيراقعلا تايناكمإلا لكل ةيدودرملا ءاطعإ
لاجم يف نيصتخم ءاربخ عم دوقع ماربإ ةطساوب ةلهؤملا ةيرشبلا لئاسولا لك ريخست هقتاع ىلع عقي يذلا
.ةيلامجلا ةئيهتلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا

تارامعلا دعاصم ديدجت –

ةـكرــتشملا ءازــجألاو تاــياــنــبــلا مــيــمرــتو ةــناــيصلا لاــغشأ قاــيس يف تاراــمــعــلا دــعاصم دــيدجت لاــغشأ لــخدــت
ضعب نأب هيونتلا ردجيو .ةنس03 براقي ام ذنم بطع ةلاح يف اّهلج دجوي يتلاو ةطرفم ةروصب ةلغتسملا
.لغتشت ال يتلا دعاصملا طوقس ىلإ ةعجار ةتيمملا ثداوحلا

)ةيلستلا تاءاضف( ةطاحإلا ناردج زاجنإو ةيباغ تاءاضف ةئيهت •

دصق ةمصاعلا عراوش ليهأت ةداعإ ىلإ ةجاحلاب قلعتملا لاغشنالا اهيلمي ةيباغلا تاحاسملا ةئيهت تايلمع
هذهو ،يداصتقالاو يفاقثلاو يسايسلا عباطلا تاذ ةيلودلاو ةينطولا تارهاظتلا فلتخم ناضتحال اهريضحت

تناك تاءاضف ميمرتو رابتعالا ةداعإب قلعتي رمألا نكلو ريرقتلا هنمضت امك ةديدج لاغشأك ربتعت ال لاعشألا
.اضحم ايجولوكيإ اعباط يستكت امئاد

تاماقإ نيمأتو ةيامح راطإ يف لخدت ةيلمعلا هذه نإف ،ةدلارز ىوتسم ىلع ةطاحإلا ناردجل ةبسنلاب اّمأ
.ةلودلا
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ةحصلا لكايه زاجنإ •

تامدخ ذيفنت ءدبب ناكسلاو ةحصلا ةيريدمل صيخرتلا نمضتي ،11/60/٥10٢ خيراتب /و خأ/443 مقر ررقم –
.ةملاعمب اريرس08 ةقاطب لافطألل بلقلا ةحارج زكرم زاجنإ لاغشأ ةعباتم

فلاسلا عورشملل ةعباتملاو ةساردلا بحاص)SAA / SIREC TEB( تاساردلا بتكم عم مربملا دقعلاخسف دعبف
بحاص نودب لاغشألا ةعباتم اهناكمإب نكي مل ،ناكملا نيعب ةدوجوم اهنوك زاجنإلل ةينيصلا ةسسؤملا ،ركذلا
نم7 ةداملا ماكحأل ءوجللا ىلع ةربجم ،ةضوفم عورشم ةبحاص اهتفصب ،ناكسلاو ةحصلا ةيريدم تناكو ،ةساردلا
.ةصاخلا ةيعضولا هذه ةهجاومل ،ممتملاو لدعملا ،70/01/010٢ يف خرؤملا63٢–01 مقر يسائرلا موسرملا

ناكسإلا ةداعإ تايلمع دعب ذيمالتلا لقن•

دصق)ASUTE( يرضحلا هبشو يرضحلا لقنلل ةيمومعلا ةسسؤملا ىدل تالفاح راجئتساب حمس ررقملا اذه
.ةيلصألا ةيميلعتلا مهتاسسؤم وحن )شارحلاب ةفيروك يح( مهتالئاع ناكسإ ةداعإ ناكم نم ذيمالتلا لقن

رئازجلا ةيالو ىلع يرورضلا نم ناك ،ةيوبرتلا تازيهجتلا زاجنإ عم ةديدجلا تانكسلا مالتسا نيابتل ارظنو
.٥1/90/٥10٢ يف خرؤملا74٢–71 مقر يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملا ماكحأ ريبادتب ةناعتسالا

.ذيمالتلا سردمت بذبذت بنجتل ديحولا لحلا يه ةقيرطلا هذه

ناديملا يف ةدسجم تارامثتساو تاكلتمم ىلع ةزجنملا ميمرتلا لاغشأب قلعتي اميف .2

رئازجلا ةيالول ةيراقعلا ةريظحلل رابتعالا ةداعإ •

: رارغ ىلع ةيعيبط ثراوك ،نيتريخألا نيتيرشعلا لالخ ةمصاعلا رئازجلا تفرع

،100٢ ةنس ربمفون يف يداولا باب تاناضيف –

،300٢ ةنس لازلز  –

،410٢ ةنس توأ يف نيغولوب لازلز  –

.ةيضرأ تاقالزنا ةدع  –

وأ ةيئزج تارايهنإ تفرع يتلا تايانبلا روهدت ىوتسم يف تعّرسو ينارمعلا جيسنلاب تّرضأ ةريخألا هذه
.حاورألا يف رئاسخ يف ةببستم ،ةيلكيهلا رصانعلل ةيلك

ّهنس لدعم زواجتي يذلا يراقعلا ثرإلا اذه ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،ةقباسلا ةيخانملا لماوعلا ىلا ةفاضإلابو
: يتأي امـب زيمتي ،)شهو ميدق( نرقلا

،لازلزلا لماع لايح اميس ال ،ءانبلا ةمظنأ ةشاشه  –

،ةيدامو ةيرشب رارضأ يف تببست يتلاو لكايهلا رصانع سمت يتلا تارايهنالا  –

،ءانبلا داوم مدقو لكآت  –

،ةيفاضإ تالومح ىلإ تدأ تايانبلا ضعب ىوتسم ىلع ةزجنم تاعيسوتو تارييغت نع ةجتان ىضوف –
،تايانبلا رارقتسا ىلع ترثأ ةيكيناكيم تالالتخا اهنع تمجن يلاتلابو

،برشلل ةحلاصلا هايملاب نيومتلا ،زاغلا ،ءابرهكلا ،قرطلا ( تاكبشلا فلتخمو معدلا تآشنم ةشاشه –
،)خلإ...ريهطتلا
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يتلا دعاصملا ةصاخ ،طرفم لكشب ةلغتسملاو ةكرتشملا ءازجألا تايانب ميمرتو ةنايصلا لاغشأ بايغ  –
،ةنس03 براقي ام ذنم لطع ةلاح يف اهبلغأ دجوي

.ةرواجم تايانب ميدهت نع بترتم لماع  –

: يف اساسأ لثمتت ميمرتلا لاغشأ نإ

،ةكرتشملا ءازجألاو لكايهلا رصانع اميس ال ،تارامعلا ءارتها ةرهاظ فقو  –

،تارامعلا هذه ةايح ةدم ديدمت  –

،)خلإ...ةيحطس لاغشأ ،تاكبشلا( ةمئالملا ةئيهتلا لاغشأ قيرط نع طيحملا نيسحت  –

.نكسلا ىلع بلطلا صيلقت يف ةمهاسملا  –

ةبقارملا يف ةصتخملا حلاصملا لبق نم ةزجنملا ةربخلاو صيخشتلل ريراقت ةدعب تمعدت ةيعضولا هذه نإ
.قحلملا ريرقتلا يف حضوم وه امك )CTC( تايانبلل ةينقتلا

مت %88 ،ةصخشم6341 عومجم نم ةيانب86٢1 نيب نم نأب )CTC( ريراقتلا هذه نم العف صلختسي
ميمرت تايلمعل كلذب جاتحتو ،رئازجلا زكرم تايدلب لك ربع ةناصم ريغو ادج ةررضتم ةيانبك اهفينصت
.زاهجلا سفن راطإ يف كلذك اهب لفكتلا يعدتست يتلا ةرواجملا تايانبلا لك ىلإ ةفاضإلاب ةلجعتسم

لفكتلا مدع نأب تظحال دقو ةلصاوتم )CTC( ةئيهل ةربخلاو صيخشتلا ةيلمع نأ ىلإ هيونتلا نم دب ال ،اضيأ
ةفنصملا تايانبلا ىتح ىوتسم ىلع ةلجسملا تالالتخالا عراست ةرهاظ ىلإ ىدأ بسانملا تقولا يف لاغشألاب
.ةشهلا تايانبلا نمض افنآ

.يرضحلا رييستلاب نيينعملا نيلخدتملا عيمج عم ةسناجتمو ةلماش ةيجهنم يف يوطني تايلمعلا هذه لآم

.ةيرشبلا حاورألا ةيامحو ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلا يف اددحم الماع هفالتخاب يرضحلا رييستلا اذه لكشي

يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع فثكملا طاشنلا نع ةمجانلا تابلطتملاب لفكت جماربلا هذه ذيفنت نإو اذه
: لثم ،يلامجلاو يرضحلا طيحملا نيسحت لجأ نم ةمصاعلا رئازجلا هتفرع يذلا

،610٢ ربمفون ةياهن يف ندملا لوح ةيلودلا ةودنلا ميظنت  –

،يكرتلا سيئرلل ةيسائرلا ةرايزلا  –

،ىلفسلا ةبصقلاب ةواشتك دجسم ةيروهمجلا سيئر نيشدت  –

.ةجعنلا نيعو ءادهشلا ةحاسل ورتيملا تاطـحـم ةيروهمجلا سيئر نيشدت  –

نيبعاللا رورم قفنو جردم ميعدت •

دـمـحم ةيدلب نم بلطب “SORNE“ ةاّمسملا ةيمومعلا ةسسؤملا اهزاجنإب تفلك لاغشأب قلعتي رمألا نإ
عقي هنأو املع ،كيشو رايهناب ددهم توأ0٢ بعلمب عقاولا جردملا اذه نوكل ءارجإلا اذه ىلإ ءوجللا دوعيو .دادزولب
   .نيتيوبرت نيتسسؤم راوجب

ةئيه هتدعأ يذلا ةربخلا ريرقت هدكأ ام وهو صاخشأ كاله يف ببستت نأ نكمملا نم تناك ةيعضولا هذه
ةفصب هميمرتو هميعدت مزلتسيو رايهنالا رطخ ةناخ يف أشنملا اذه فنص يذلاو )CTC( تايانبلل ةينقتلا ةباقرلا

.ةلجعتسم

برشلل ةحلاصلا هايملا ةانق ديدجت •

هنم ةيمومع ةمدخ اهتنكاسل رفوت ةنيدم فاصم ىلإ ةريخألا تاونسلا يف ةمصاعلا رئازجلا ةيالو تقترا
يتلا ةيدلب7٥ ربع ةعاس4٢ رادم ىلع ديوزتلا ماظن ميمعت دعب ةصاخ ،ةيضرم دج برشلل حلاصلا ءاملاب دوزتلا

.%99 تغلب يتلا ةيمومعلا ةكبشلاب ليصوتلا ةبسن همجرتت يذلا ءيشلا ،رئازجلا ةيالو لكشت
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يرورضلا نم ،نمزلا يف ةدودمم ةلمتحم تاعاطقنا يأ ةهجاومل ابسحتو بسكملا اذه ىلع ةظفاحملا ضرغبو
.برشلل ةحلاصلا هايملا ةكبش ديدجتل ةعرسب لخدتلا

نم ةنكاسلا مرحت دق برشلل ةحلاصلا هايملل ةانق سمي نــّيعم للخب لفكتلا يف ريخأت يأ نإف ىرخأ ةهج نمو
.هيلمعتسم رمذت ليجست يلاتلابو ،يمومعلا قيرطلا ىوتسم ىلع تالالتخا هنع مجنت دق امك ةيساسألا ةداملا هذه

مدهلا لاغشأب ةقلعتملا تاررقملاب قلعتي اميف .3

: يهو تايانبلا نم فانصأ ةثالث صخت رئازجلا ةيالو ربع ةذفنملا مدهلا لاغشا نإ

،طوقسلل ةليآلا تارامعلا  –

،ةيوضوفلا تايانبلا  –

.ةيريدصقلا ءايحألا  –

ةيالولا حلاصم اهترشاب يتلا ناكسإلا ةداعإ تايلمع عم اهنمازتل ارظن لاجعتسالا عباط مدهلا لاغشأ يستكت
: ـب تزيمت ةصاخ ةيعضول ةباجتسالل اذهو ،ةيريدصقلا ءايحألا عقاوم تسمو

،اهئالخإ دعب اروف اهميدهت بجو يلاتلابو ىرخأ تالئاع لبق نم اهلالتحا داعي دق تانكس دوجو  –

،نيرخآ نيلغاش لبق نم لالتحالل ىرخأ ةرم ةضرع حبصت ال ىتح نكامألا ىلع ةظفاحملا  –

.ةماع ةعفنم تاذ تازيهجتو تانكس عيراشم زاجنإو نيطوتل ةعجرتسملا ةيراقعلا ةيعوألا صيصخت  –

تمت يذلا رئازجلل ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا تاهيجوت ذيفنتلا زيح عضو راطإ يفو ،اضيأو
مامتهالاو نيمثتلا ةداعإب تحمس ةيريدصقلا تويبلا ىلع ءاضقلاو شهلا ءانبلا مده تايلمع نإف ،هتعجارم
.ةمصاعلا ءايحأ فلتخمب

رباقم ةدع ةئيهت لاغشأ •

سلجملا عامتجا جئاتنو تايصوت ىلإ ةفاضإلابو رئازجلا ةيالو ربع رباقملل رابتعالا ةداعإ صخي اميف
عورشلا مت دق لاغشألا هذه لك نإف ،ةمصاعلا رييستل سركملاو11/90/410٢ خيراتب دقعنملا كرتشملا يرازولا

اهلاغشأ تلكوأ يتلاو سوسم ينب ةيدلبب ةنئاكلا ريديإ تاسيع ةربقم ءانثتساب تاصقانم قيرط نع اهيف
ببسب الجعتسم الخدت بلطتي عورشملا اذه نأل ارظن “NOITCURTSNOC REDISOC EPE“ ةيمومعلا ةسسؤملل
.ةربقملا هذهل رواجملا يداولا وحن اهرجو روبقلا رايهناب ددهي ناك ةبرتلل قالزنا ليجست

ةرشع زاجنإل ةعباتملاو ةساردلا تامدخ نمضتملاو0٢/30/610٢ يف خرؤملا7٥1 مقر ررقملا صخي اميف –
هالمأ ركذلا فلاسلا يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملا ماكحأ ىلإ ءوجللا : رئازجلا ةيالو ىوتسم ىلع رباقم
،ةيلاجعتسا ةفصب اهيلإ ةسام ةجاح يف يه يتلا قطانملل ةيولوألا حنم عم رباقملا هذه زاجنإل حلملا لاجعتسالا
صاصتمال ءاج ررقملا اذه .ناكسإلا ةداعإ عقاوم ددع يف اديازت تفرع يتلا ةمصاعلا رئازجلا بونجو برغ يأ
)SERAFO( يئالولا يمومعلا تاساردلا بتكم ةدئافل ةساردلا دانسإ ىلإ ةراشإلا عم ،نأشلا اذه يف لجسملا زجعلا

.دقاعتم لماعتم ةفصب

ةناسرخ ةطحم ةحازإو كيكفت •

ىلع ةقارشلا ةيدلب ”ةطولب“ ىّمسملا ناكملا يف تبصن صاخ لواقمل كلم تفزلل ةطحمب قلعتي ةقيقحلا يف
نم ناك ،اهكيكفتب كلاملا ضفر مامأو ،يبونجلا يبانتجالا عيرسلا قيرطلا بناجب يحالف عباط تاذ ضرأ
ررقم بجومب )UTCGE/CIPE( ةيئالولا ةسسؤملا لبق نم اهئالخإل ةيمومعلا ةوقلا ريخست ىلإ ءوجللا يرورضلا

74٢–٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملا ماكحأل اقبط هدادعإ مت ،7٢/٢1/610٢ يف خرؤم /و خأ/069 مقر لمحي
.ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو61/90/٥10٢ خرؤملا
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تامدخلاو تاساردلا لاغشأ يف قالطنالل ةمدخلاب رماوأ ميلستو رادصإ يف رخأتلاب قلعتي اميف .4

نكمي ،تامدخلاو تاساردلا صخي اميف لاغشألا يف قالطنالل ةمدخلاب رماوأ ميلستو رادصإ يف رخأتلا نإ
: يتأي امك )ةدقاعتم ةحلصم( عورشم بحاص لك بسح هريربت

ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم–أ

دقاعتملا لماعتملل ةمدخلا ةيادبب رمألا ميلست مت امنيب ،٥1/11/٥10٢ خيراتب هدادعإ مت44٢1 مقر ررقم –
.اموي٥1و رهش هتدم ريخأتب يأ13/٢1/٥10٢ خيراتب

نيدقاعتملا نيلماعتملل ةمدخلا ةيادبب رمألا ميلست مت امنيب ،9٢/11/٥10٢ خيراتب هدادعإ مت6811 مقر ررقم –
.)1( رهش هتدم ريخأتب يأ13/٢1/٥10٢ خيراتب

ةيلخادلا ةرازو تاراطإ ةدئافل تانكسل هليوحت نأ ريغ ،ةيعماج ةماقإل اهجوم رمألا ةيادب يف عورشملا ناك
ىلإ ةفاضإ )SETNATNOM SENNOLOC( ةقورألل نكامأ زاجنإ بجوتسا ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.تانكسلا ديوزت تاكبشو تالوحملا زكارم عضو

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم–ب

0٢7 عورشمل)DRV( تاكبشلا فلتخم زاجنإ لاغشأ ةعباتم نمضتي91/٢0/٥10٢ خيراتب /و خأ/89 مقر ررقم –
.ناينبلا نيعب يمهاست يعامتجا نكسم

ةمدخلا ةيادبب رمألا امنيب )ةقفصلا( دقعلا ميلستب صاخلا ةمدخلاب رمألا ميلست خيرات وه13/٢1/٥10٢ موي –
.ررقملا ءاضمإ دعب مايأ )٥( ةسمخ يأ ،3٢/٢0/٥10٢ خيراتب هدادعإ مت ةقفصلا ماربإ لبق لاغشألا قالطناب صاخلا

ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملاب ةقلعتملا قئاثولا جارختسا نمضتي80/٢0/٥10٢ خيراتب /و خ أ/9٥ مقر ررقم –
.رئازجلل ريمعتلاو

لاغشألا ةيادبب رمألا امنيب )ةقفصلا( دقعلا ميلستب صاخلا ةمدخلاب رمألا ميلست خيرات وه61/11/٥10٢ موي –
.ررقملا ءاضمإ دعب مايأ )4( ةعبرأ يأ ،٢1/٢0/٥10٢ خيراتب هدادعإ مت ةقفصلا ماربإ لبق لاغشألا قالطناب ةصاخلا

تاقفصلا ةنجلل ةيوستلا تاقفص عيراشم ميدقتو ماربإل ةينوناقلا لاجآلا زواجتب قلعتي اميف .5
ةقداصملل ةلهؤملا

: يتآلا وحنلا ىلع عورشم بحاص لك بسح تاريربتلا ركذ نكمي

ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم .أ

ةنجلل اهميدقتو اهدادعإ مت رئازجلا ةيالول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم لبق نم ةمربملا تاقفصلا –
يسائرلا موسرملا نم7 ةداملل اقبط اذهو ةينوناقلا لاجآلا يف ةقداصملاو ةساردلا ضرغل ةلهؤملا ةيمومعلا تاقفصلا

70/01/010٢ يف خّرؤــملا63٢–01 مــقر يساــئرـلا موـسرــملل مّمـتملاو لّدــعملا ،٥1/10/٢10٢ يــف خّرؤـملا3٢–٢1 مقر
61/90/٥10٢ يــف خرؤملا74٢–٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم٢1 ةداملاو،ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
بجي ةيوستلا تاقفص نأب حوضوب صنت يتلا ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ،ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
هذه فرط نم اهيلع ارشؤم سيلو رهشأ )6( ةتس هتدم لجأ يف ةلهؤملا ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ىلا مدقت و دعت نأ
.رهشأ )6( ةتس لالخ ةنجللا

ةيمومع تاقفص تمربأ ،تايالولل ةزكرمملا ريغ تايريدملا نم اهريغكو ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم –
: يتآلا وحنلا ىلع ةيوستلا ليبس ىلع

،ةيالولا يلاو اهعّقوي لاغشألا ةيادبب صيخرتلا نمضتملا ررقملا •
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،ةينعملا تاسسؤملل غلبي لاغشألا ةيادبب رمألا •

،ةينوناقلا لاجآلا يف دقاعتملا لماعتملا لبق نم ىضمت ةقفصلا •

،ةينوناقلا لاجآلا يف ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل مامأ ةساردلل تاقفصلا فلم ضرعي •

ةطبترم ةلحرملا هذه( اهيلع ةقداصملاب رشؤيو ةصتخملا ةيئالولا ةنجللا فرط نم ةقفصلا ةسارد متت •
،)اهؤادبإ مت يتلا تاظفحتلا عفر ةيلمعب

،اهيلع مازتلالاب ريشأتلا دصق ةيالولل يلاملا بقارملا ىلع ةقفصلا ضرعت •

.دقاعتملا لماعتملل ةقفصلا غلبت كلذ دعب •

.ةيوستلا تاقفص ماربإ تاءارجإ فلتخم لوح ةقد رثكأ اضرع هلفسأ دجن

ىوتسم ىلع اريماك4٢01 ـل ةيرصبلا فايلألا عضوو ميلست نمضتي ،71/10/٢10٢ خيراتب3 مقر ررقم –
.ةمصاعلا

،71/10/٢10٢ خيراتب هدادعإ مت ررقم •

،71/70/٢10٢ خيراتب هتيحالص يهتنت ررقم •

،ةينوناقلا لاجآلا ذافن لبق يأ٢1/40/٢10٢ خيراتب ةيئالولا تاقفصلا ةنجل ىدل عدوم فلم •

ىوتسم ىلع اريماك4٢03 ـل ةيرصبلا فايلألا عضوو ميلست نمضتي81/10/٢10٢ يف خرؤم4 مقر ررقم –
.ةمصاعلا

،81/10/٢10٢ خيراتب هدادعإ مت ررقم •

،81/70/٢10٢ خيراتب هتيحالص يهتنت ررقم •

لاجآلا ذافن لبق يأ ،041/٢10٢ مقر تحت٢1/40/٢10٢ خيراتب ةيئالولا تاقفصلا ةنجل ىدل عدوم فلم •
.ةينوناقلا

ةيمومعلا لاغشألا ةيريدم .ب

تاقفصلا تافلم نإ .ةينوناقلا لاجآلا يف ةيئالولا تاقفصلا ةنجل ةنامأ ىدل ةيوستلا تاقفصلا عيراشم تعدوأ
: ةيتآلا ةققدملا ةيعضولا بسح دعب اميف اهعفر متو تاظفحت ءادبإ مت ثيح ةنجللا هذه لبق نم اهتسارد تمت

،٥11 مقر يئالولا قيرطلا لوحمل )NOITARUGIFNOCER TE ELLETERB ED EGAFFERG( لاغشأ –
: ORTANOS/ATPAS ةيمومعلا تاسسؤملا عمجم : دقاعتملا لماعتملا

نم لقأ لجأ يف يأ ،80/٥0/410٢ موي ةنجللا ةنامأ ىدل فلملا عاديإ خيرات ،90/10/410٢ ررقملا دادعإ خيرات
.71/11/410٢ موي مت تاقفصلا ةنجل ةريشأتو تاظفحتلا عفرو .رهشأ6 ـب ددحملا ينوناقلا لجألا

مقر يئالولا قيرطلا لوحمل )NOITARUGIFNOCER TE ELLETERB ED EGAFFERG( لاغشأ ةعباتم –
: ITEAS يمومعلا تاساردلا بتكم : دقاعتملا لماعتملا ،٥11

نم لقأ لجأ يف يأ ،80/٥0/410٢ موي ةنجللا ةنامأ ىدل فلملا عاديإ خيرات ،90/10/410٢ ررقملا دادعإ خيرات
.03/01/410٢ موي مت تاقفصلا ةنجل ةريشأتو تاظفحتلا عفرو .رهشأ6 ـب ددحملا ينوناقلا لجألا

مقر يئالولا قيرطلا لوحمل )NOITARUGIFNOCER TE ELLETERB ED EGAFFERG( لاغشأ ةبقارم –
 :PTCLيمومعلا ربخملا : دقاعتملا لماعتملا ،٥11
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لجألا نم لقأ لجأ يف يأ80/٥0/410٢ موي ةنجللا ةنامأ ىدل فلملا عاديإ خيرات ،90/10/410٢ ررقملا دادعإ خيرات
.03/01/410٢ موي مت تاقفصلا ةنجل ةريشأتو تاظفحتلا عفرو .رهشأ6 ـب ددحملا ينوناقلا

بتكم : دقاعتملا لماعتملا ،رئازجلا راطم قحاولو يسيئرلا جردملا ميعدت لاغشأ ةعباتمو ةينقتلا ةدعاسملا –
: ITEAS يمومعلا تاساردلا

لجألا نم لقأ لجأ يف يأ ،41/70/٥10٢ موي ةنجللا ةنامأ ىدل فلملا عاديإ خيرات ،90/٢0/٥10٢ ررقملا دادعإ خيرات
تابوعصل عجار اذهو90/01/610٢ موي مت تاقفصلا ةنجل ةريشأتو تاظفحتلا عفرو .رهشأ6 ـب ددحملا ينوناقلا

.عورشملا بحاص ةدارإ نع ةلقتسم يه يتلاو ناديملا يف عورشملا تهجاو ةفلتخم ةينقت

: ATPAS ةيمومعلا ةسسؤملا : دقاعتملا لماعتملا ،ةياغرلا يداول ينفلا أشنملا ءانب ةداعإ لاغشأ –

نم لقأ لجأ يف يأ ،61/70/410٢ موي ةنجللا ةنامأ ىدل فلملا عاديإ خيرات ،9٢/10/410٢ ررقملا دادعإ خيرات
.40/90/410٢ موي مت تاقفصلا ةنجل ةريشأتو تاظفحتلا عفرو .رهشأ6  ـب ددحملا ينوناقلا لجألا

تاسسؤملا عمجم : دقاعتملا لماعتملا ،ةمصاعلاب ةيقرط رواحمل )TNEMETEVER TE EGASIARF( لاغشأ –
: PTPE/MSVE ةيمومعلا

نم لقأ لجأ يف يأ ،90/70/410٢ موي ةنجللا ةنامأ ىدل فلملا عاديإ خيرات ،4٢/30/410٢ ررقملا دادعإ خيرات
.٢0/٢1/410٢ موي مت تاقفصلا ةنجل ةريشأتو تاظفحتلا عفرو .رهشأ6 ـب ددحملا ينوناقلا لجألا

ةقاطلا ةيريدم .ج

يف ةيئالولا ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ىلع اهضرعو اهدادعإ مت ةقاطلا ةيريدم لبق نم ةمربملا تاقفصلا
6 ةتس جراخ اهدادعإ مت ةنجللا ةريشأت نأ ريغ ،اهب لومعملا ةيميظنتلا ريبادتلل اقبط اذهو ةينوناقلا لاجآلا
.ءارجإلا اذه ةحص ىلع اتاتب رثؤي ال يذلا ءيشلا ،رهشأ

تلجس ةيعماجلا تاماقإلاب ةيزاغلاو ةيئابرهكلا تازيهجتلل رابتعالا ةداعإ ةيلمع نإف ،قبس ام ىلإ ةفاضإلاب
.ةموكحلا هب ترمأ يلاجعتسا جمانرب نمض

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم –

عورشمل )DRV( ةفلتخملا تاكبشلا زاجنإ لاغشأ ةعباتم نمضتي91/٢0/٥10٢ خيراتب89/٥10٢ مقر ررقملا –
.ناينب نيعب يمهاست نكسم0٢7

.3٢/٢1/٥10٢ خيراتب اهيلع ريشأتلا متو ةينوناقلا لاجآلا يف ةقفصلا تعدوأ ،ةيلمعلا هذه مييقت ةداعإ دعب

.ةيراردلا ةربقمل ةطاحإلا رادجو قرطلا ةئيهت لاغشأ نمضتي10/70/410٢ خيراتب0٢1/410٢ مقر ررقم –

.6/٢1/410٢ خيراتب عامتجا دقع متو ةينوناقلا لاجآلا يف ةيئالولا تاقفصلا ةنجل ةنامأ ىدل ةقفصلا تعدوأ

اهفانئتساو ةمدخلا فيقوتل ةمدخلا رماوأ رادصإل طرفملا ءوجللاب قلعتي اميف .6

ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم–أ

ىوتسم ىلع اريماك4٢03 ـل ةيرصبلا فايلألا عضوو ميلست نمضتي71/10/٢10٢ خيراتب3 مقر ررقم –
.ةمصاعلا

.٥ مقر ينطولا قيرطلاب ةصاخلا ةساردلا لامكإ راظتنا ىلإ ارهش11 ةدمل لاغشألا فقوت ببس عجري

.رئازجلاب ملسم نيدلا يحم زكرم ةئيهت ةداعإو رابتعالا ةداعإ نمضتي9٢/10/٥10٢ خيراتب64 مقر ررقم

ريغ دقرملاو تاشرولا ىنبمل ةيليمكتلا تاساردلا راظتنا ىلإ ارهش11 ةدمل لاغشألا فقوت ببس عجري
.تاقفصلا يف عقوتملا
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ةيمومعلا لاغشألا ةيريدم–ب

عورشملا عقوم ىلع ةدوجوملا تابوعصلاو لاغشألا ريسب طبترت لاغشألا فانئتساو فقوتلاب ةمدخلا رماوأ
: هتايصوصخ هل عورشم لك نأ املع ،لاغشألا مدقت ىلع ابلس سكعنت يتلا ةيخانملا فورظلاو

،٥11 مـــقر يئالوــــلا قــــيرــــطــــلا لوحمل )NOITARUGIFNOCER TE ELLTERB ED EGAFFERG( لاـــغشأ•
: ORTANOS/ATPAS ةيمومعلا تاسسؤملا عمجم : دقاعتملا لماعتملا

: ىلإ دوعت اموي11و رهشأ6 ةدمل لاغشألا فقوتل ىلوألا ةرتفلا

،طسوتملا رتوتلا تاذ ةيئابرهك ةكبش دوجو –

طباورلا راسم ليدعت متحت ثيح ،ةينقت تارابتعال اهليوحت ليحتسي يتلاKIPS ةانق عم كباشت دوجو –
.ايفاضإ تقو ذخأ ةساردلا ليدعت نإف كلذلو لاغشألاب ةينعملا

: ببسب ةدحاو ةنس تقرغتسا لاغشألا فقول ةيناثلا ةرتفلا

اهتازيهجت ليغشت مزلتست ،ةيديدح ةكس طخ اهربعي ةقطنملا نوك لماكلا تقولا ماظنب لمعلا ةلاحتسا –
،يئابرهكلا طغضلا تحت

،راطقلاب لقنلا ةكبش عم ينفلا أشنملا اذه كباشت نابسحلا يف ذخأت يتلا ةيرورضلا تاساردلا ريضحت –

.ةلهؤملا ةباقرلا تائيه فرط نم هيلع ةقداصملاو ةقفصلل قحلم عورشم دادعإ –

: دقاعتملا لماعتملا ،٥11 مقر يئالولا قيرطلا لوحمل )noitarugfinocer te selleterb ed egafferg( لاغشأ ةعباتم •
: ITEAS يمومعلا تاساردلا بتكم

ةبسنلاب اهنايرسو لاغشألا ةقفصب ةطبترم ،لاغشألا ةعباتمو ةينقتلا ةدعاسملل ةقفص اهرابتعاب ،ةقفصلا هذه
.ىرخألا تاقفصلل

لامكتسا ّبلطت ةينقتلا ةدعاسملاب قلعتملا ةقفصلا قحلم ماربإ ،ركذلا ةفلاسلا بابسأللو قبس ام ىلع ةوالع
.ةيضرألا ريرحتل لاغشألا فقو ةدم ىلإ ةدايز ،لاغشألا قحلم ماربإ تاءارجإ

: ةحلاملا نيع يرافسلا نانج٢X٢ يضرأ قفن زاجنإو ةسارد لاغشأ •

: هّدرم لاغشألا فانئتسا فقول ةمدخلاب رماوأ رادصإ

،زاغ ،ءابرهك( رفحلا لاغشأ يف عورشلا درجمب ترهظ يتلاو ةيضرألا ىلع ةدوجوملا ةددعتملا تاكبشلا –
.ةينقت ىرخأ ليقارع اذكو )برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلاو ريهطتلا تاكبش ،ةيرصب فايلأ

.مهنم ضعبلا اهادبأ يتلا تاضارتعالاو نيرواجملا ناكسلا لبق نم عقاوملا لغش –

.ةحلاملا نيع يرافسلا نانج٢X1 يضرأ قفن زاجنإو ةسارد لاغشأ •

نانج يرضحلا عقوملا روحم حتفو هل ةرواجملا نكسلا عيراشم مامتإب انوهرم ناك عورشملا اذه زاجنإ
 .)لمتكم يضرألا قفنلا( ءاهتنالا روط يف ديدجلا عقوملا وحن طبرلا طقف ىقبي ثيح ،يرافسلا

.ةينعملا نكسلا عيراشم مالتسا درجمب ليصوتلا نم ءاهتنالا ّالإ قبتي مل

.رئازجلا راطم قحالمو يسيئرلا جردملا ميعدت لاغشأ ةعباتمو ةينقتلا ةقفارملا •
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.رئازجلا راطم قلغب ةلص اهل ةيصاخ يستكت يتلا لاغشألا ةقفص نايرس عبتت ةقفصلا هذه

لحارم ةدع ةيالولل ةيمومعلا لاغشألا ةيريدم تحرتقا ،راطملل ةرّيسملا حلاصملا اهتحرط يتلا قئاوعلل ارظن
)AISGS( راطملا ىوتسم ىلع اميس ال ،تاعامتجا ةدع ضرغلا اذهل تدقعو .تالامتحا ةدعب ةقفرم لاغشألاب مايقلل
.لاغشألا يف يلعفلا قالطنالا لجأ نم

.)MARTIDEM ةيمومعلا ةسسؤملا عم ةمربم ةقفص( ةياط نيع )ESIALAF( فرج ةئيهتو ةيوقت لاغشأ •

ةينقتويج ةسارد قالطإ ةينعملا حلاصملا تأترا ةكيشولا رطاخملا ىلع ءاضقلاو عقوملا ىلع لخدتلا دعب
لجس ،ةرتفلا هذه لالخ ةراشإللو ،رايهنالاب اددهم ناك يذلا فرجلا يمحي دنس طئاح زاجنإ ةرورضل ارظن ةيليمكت
ةنس يف هيلع ةقفاوملا تمتو ،ةقفصلل قحلم ماربإل حامسلا دصق610٢ ةنس رياربف يف ةوجرملا مييقتلا ةداعإ يف رخأت
710٢.

.ةلمعتسملا هايملل ةانق دوجو اميس ال ،ىرخأ قئاوع ترهظ ،رخآ بناج نم

.)ةحابسلل حومسم ئطاش( فايطصالا مسوم حاتتفا عم لاغشألا فانئتسا نمازت امك

: )MEL يمومعلا تاساردلا بتكم( ةياط نيع فرج ةئيهتو ةيوقت لاغشأ ةعباتمو ةينقتلا ةدعاسملا •

.لاغشألا زاجنإ عباتت ةينقت ةدعاسم ةقفصب رمألا قلعتيو

: )NOFLA ةيمومعلا ةسسؤملا( ةينف ةأشنم ىلع)SPROC-EDRAG( زجاوح عضو •

ماعلا باسحلاب مايقلا لجأ نمو ةيوستلا ةقفص دادعإ ردصم ناك يذلا كيشولا رطخلا ىلع ءاضقلا دعب
)LARENEG ETPMOCED( ناك يتلاو اهب ةصاخ ةيلخاد لكاشم زاجنإلا ةسسؤم تهجاو ،ةقفصلا متخ يف دافأ يذلا
.لاغشألا مدقت ىلع يبلس ساكعنا اهل

ةياغرلا يداوب ينف أشنم ءانب ةداعإ لاغشأ •

ةددعتملا تاكبشلل لاغشألا فانئتساو فقوت ببس عجري ،ةياغرلا ةنيدم طسو بلق يف عورشملا اذه عقي
،لاغشألا قالطنا درجمب اهتهباجم تمت ىرخأ قئاوع ىلإ ةفاضإلاب نيلجارلا ددهي يذلا ميدقلا أشنملا اذهب ةقيصللا

تايانبلا ىلع ةدايز )يجيتارتسا روحم(٥ مقر ينطولا قيرطلا هيلع رمي ةكرحلا ريثك عقوملا اذه نأو ةصاخ
.لاغشألا ذيفنت لقرعت يتلا عورشملا ةيضرأ طيحم يف ةدجاوتملا

لاغشألا مالتسا يف رخأتلاب قلعتي اميف .٧

: يف لاغشألا هذه لثمتت

،)اموي81 ـب ريخأت( ةمصاعلا ىوتسم ىلع ويديفلا قيرط نع ةبقارملا ماظن –

رارضخاو ةجلاعم اذكو ،ةقورأ ةعبرأب ةيديدحلا ةركلل بعلم ،وكيتام عون نم بعلم ،مدقلا ةركل بعلم زاجنإ –
،)اموي0٢و رهشأ4 ـب رخأت( ناينبلا نيعب ريبك ردحنم

رخأت( بعللا تاءاضفو ةقيدح ىلإ ةدلارز ةيوناثو يبونجلا يضورعلا قيرطلا نيب عقي بعلم ةئيهت لاغشأ –
،)ارهش11و )1( ةنسب

ةبلصلا داوملاب ءانبو ةضايرلل بعلم ىلإ رئازجلل يراجتلا ءانيملل يقرشلا لخدملاب ةيضرأ ةئيهت لاغشأ –
.)اموي0٢و رهشأ٥ ـب رخأت( زاغلا طغض زكرمل

ةيلحم ةيمومع تاسسؤم يهو ةزجنملا تاسسؤملا هلمحتت لجسملا رخأتلا نإف ،عيراشملا هذهل ةبسنلاب
.ةيدقاعتلا اهتامازتلا مرتحت ملو ةلشاف اهنأب دعب اميف نيبت
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نماضتلا تاطاشن ناونعب ةمهم ةيلام دراوم ةئبعتب ايونس ةلودلا موقت ،يعامتجالا كسامتلا زيزعت لجأ نم
.ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلا حلاصل ةيعامتجالا ةدعاسملاو

تائفلا نع فيفختلل ةهجوملا تازايتمالاو تاناعإلا نم ةلمج نم ةلودلل ةيعامتجالا تادعاسملا لكشتتو
هجو ىلع ،يلاحلا اهلكش يف دسجتتو .لخدلا يميدع رسألاو دارفألا ةدئافل ايدقن وأ اينيع حنمتو ةمورحملا
ةيفازجلا ةحنملا اميس ال ،اهل نيقحتسملا صاخشألل ةيعامتجالا ةيطغتلاب لفكتلاو تاناعإ حنم يف ،صوصخلا
.يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب لفكتلل صاخ معد ىلإ ةفاضإ ،ةماعلا ةعفنملا تاذ تاطاشنلا ةوالعو نماضتلل

ءادتبا ايميظنتو اينوناق اماظن ذيفنتلا زيح ةيمومعلا تاطلسلا تعضو ،تادعاسملا هذه رييست لجأ نمو
،”ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلا معد قودنص“ هناونع يذلا صاخلا صيصختلا باسح ءاشنإب كلذو ،٢991 ةنس نم
  .”ينطولا نماضتلا قودنص“ ايلاح ىّمسملاو

فلتخم معد جمانرب ذيفنتلا زيح عضو يف ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو حلاصم لخدت نإ
نم تايدلبلا ءافعإ اقلطم ينعي ال ،ةلودلا ةينازيم نم ةلومملا جماربلا فلتخمب ةينعملا ةيعامتجالا تائفلا
.ناكسلا نم ةحيرشلا هذهل ةيعامتجالا ةيامحلا يف ةمهاسملا

قلعتملاو110٢ ةنس وينوي٢٢ يف خرؤملا01–11 مقر نوناقلا نم٢٢1 ةداملا ماكحأ ىضتقمب ،هّنإف ،لعفلابو
ةهجوملا معدلا تاطاشن نم ديدعلاب لفكتلاب ،اهتايناكمإ دودح يف ةمهاسملا اهنكمي ،ةريخألا هذه نإف ،ةيدلبلاب
: لالخ نم ،ةشهلا وأ ةزوعملا وأ ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل

ةينطولا ةيمومعلا تاسايسلا راطإ يف اهب لّفكتلا ةيفيك ميظنتو ةيعامتجالا تائفلا هذه رصحو ديدحت –
،ةيعامتجالا ةيامحلاو نماضتلا لاجم يف ةررقملا

.ةصاخلا تاجايتحالا ووذ اهنم اميس ال ،ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلا ةدعاسم لاجم يف ةيوعمجلا ةكرحلا ةيقرت –

ىلع دسجي يذلاو ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل معدلا ماظن ناونعب ةربتعم دراوم ايونس ةلودلا دصرت
لفكتلا كلذكو ةماعلا ةعفنملا تاذ تاطاشنلا ةوالعو نماضتلل ةيفازجلا ةحنملا حنم لالخ نم صوصخلا

 .يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب

ةيعامتجالا تائفلا رصحو ديدحت يف ،اهيلع رفوتت يتلا تايناكمإلا دودح يف ،اضيأ تايدلبلا مهاستو
.ةمورحملا تائفلا ةدعاسم لاجم يف ةيوعمجلا ةكرحلا ةيقرت كلذكو اهب لفكتلا ميظنتو ةشهلا

موقت ال تايدلبلا هذه نأ ،هالعأ تايالولل ةعباتلا تايدلبلا ىدل سلجملا اهب ماق يتلا تاقيقدتلا رهظتو
ةباقرلا لحم تايدلبلا رفوتت ال لعفلابو .ةزوعملا ةيعامتجالا تائفلا رصحو ديدحت لاجم يف بجي امك اهماهمب
 .ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل ءاصحإلا ةيلمع ةرشابمب اهنم ضعبلا ماق نإو ىتح ةقوثوم تايقاطب ىلع

تاناعإ حنمو ،ةينيعو ةرشابم ةيلام تاناعإ ميدقتو ،ناضمر ةفق رارغ ىلع ةزجنملا تاطاشنلا نإ
طورش ددحت ريياعم بايغ يف متت ،تاسسؤملاو تاكرشلا نم ةملتسملا تادعاسملا عيزوت اذكو ،تايعمجلل
  .صئاقن ةدع هبوشتو ةمارصلا ةلقب زيمتي تاطاشنلا هذه ذيفنت نأ امك .تادعاسملا هذه نم ةدافتسالا

ىلع دمتعت تلاز ام يهف ،معدلا تاطاشنل تايدلبلا فرط نم ةصصخملا ةيلاملا لئاسولا صخي اميف امأ
ىلع مسرلا لثم نيجاتحملل ةمدقملا تادعاسملا ةيطغتل ايرصح ةهجوملا تاداريإلا ضعب نإ .ةلودلا تاناعإ
.يفاكلا لكشلاب اهتئبعت متي ال ،تالفحلا

ةمورحملاةيعامتجالا تائفلل تايدلبلا معد تاطاشن .8

)يزيليإو تسغنماتو ةيادرغو طاوــغألاو يداوــلاو ةـلـقرو تاــيالو تاــيدـــلـب ةــلاــح(
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نيمورحملا صاخشألا ديدحت يف اهتمهاسمو اهطارخنا ةجرد مييقت لالخ نم ىّلجتي تايدلبلا رود نإف ،كلذل
ذيفنتلا زيح عضو ةيفيكو اهلبق نم ةرخسملاو ةدنجملا لئاسولاو ،كلذ راطإ يف ةلوذبملا تادوهجملا مجحو
.اهتاينازيم نم ةحونمملا تاناعإلا

نمض ةيتاعوضوم ةباقر ةيلمع ليجست ّمت دقف ،تاطاشنلا هذه رييست طورش ىلع عالطالا لجأ نمو
تايدلب تفدهتسا يتلاو ،ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل معدلا تايلمع صخت ،710٢ ةنسل يباقرلا جمانربلا
.ةلقروب ةبساحملا سلجمل ةيميلقإلا ةفرغلا صاصتخال ةعباتلا تايالولا

ءابعألا : تايدلبلل يعامتجالا عباطلا تاذ تاقفنلاب “ قلعتملا عوضوملا راطإ يف ةيباقرلا ةيلمعلا هذه جردنتو
ةبساحملا سلجمل تاونسلا ددعتم يباقرلا جمانربلا نمض لخدتو “ ةضايرلا ءابعأو ميلعتلا ءابعأو ةيعامتجالا
٥٢ نم ةنوكتم ةنّيع تفدهتساو610٢و٥10٢ نيتيلاملا نيتنسلا تلمش دقو .910٢ ىلإ710٢ نم ةدتمملا ةرتفلل
.ناكملا نيع يف ةباقر لحم تناك تايدلب1 )9( عست اهنم ،ةيدلب

رصحو ديدحت لاجم يف بولطملا هجولا ىلع اهتمهم ءادأب موقت ال تايدلبلا نأ ةزجنملا تاقيقدتلا تنيب دقو
نأ ىلإ ةفاضإ ،هالعأ هيلإ راشملا01–11 مقر نوناقلا نم٢٢1 ةداملا ماكحأل اقبط ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلا

.صئاقنلا نم ديدعلا تفرعو ةمارصلا بايغب تمسّتا ،ةريخألا هذه لبق نم ةزجنملاو ةلومملا معدلا تايلمع
 ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلا ديدـحــت يف تايدلبلا رود .1
اهماهم ءادأب حمست يتلا لئاسولاب ةمعدمو ةدوزم نكت مل تايدلبلا نأ تزربأ ،ةزجنملا ةباقرلا تايلمع نإ

ةيعامتجالا تائفلا لوح ةيفاكلاو ةقوثوملا تامولعملاو تايطعملاب قّلعتي اميف امّيس ال ،بولطملا وحنلا ىلع
تاءارجإ بايغ ىلإ ةفاضإ ،ةيعامتجالا تادعاسملاو معدلا هجوأ فلتخمب ةينعملا ةشهلاو ةزوعملاو ةمورحملا

.تائفلا هذهب لاعفلا لفكتلا نمضت ةبوتكمو ةمسرم
  ةيعامتجالا تادعاسملا نم ةدافتسالل نيلهؤملا صاخشألا ةيقاطب يف مكحتلا بايغ .1.1
،افنآ روكذملاو110٢ ةنس وينوي٢٢ يف خرؤملا01–11 مقر نوناقلا نم٢٢1 ةداملا ماكحأل ذيفنتلا زيح عضو نإ

راطإ يف مهب لفكتلا نامضل اذهو ،اهميلاقأ نمض نيميقملا نيمورحملا ناكسلل ةيقاطب دادعإ تايدلبلا ىلع ضرفي
.ىرخأ ةهج نم ،ةيدلبلا ةينازيم نم ةلومملا ىرخألا تادعاسملا هجوأ فلتخم نم مهنيكمتو ،ةهج نم ةلودلا معد

،يراوجلا رييستلل يدعاقلا يتاسسؤملا راطإلاو ةلودلل ةيسيئرلا ةدعاقلا يه ةيميلقإلا ةعومجملا نوك ،لعفلابو
ةيقاطب عضوو ،ناكسلا حئارش فلتخم تاجايتحا ديدحتو ،يلحملا عقاولا ةفرعمل برقألا ةئيهلا يه ةيدلبلا نإف
.ةرمتسمو ةيرود ةفصب اهنييحت ىلع لمعلاو ،ةزوعملا ةيعامتجالا تائفلل

ةمورحملا تالئاعلل يدجلاو ميلسلا ديدحتلا دكؤت ةقوثوم تايعضو ىلع رفوتت ال ةبقارملا تايدلبلا نأ ريغ
ةيساسألا تانايبلا بايغ نإف ،اذكهو .اهميلاقأ ىوتسم ىلع ةميقملا ةشهلا تالئاعلاو لخدلا ةميدع تالئاعلاو
تاناعإلا لاكشأ فلتخم نم ةدافتسالا صخي اميف اهذاختا بجاولا تايولوألا ديدحت نم بعصي ،تائفلا هذه لوح
تاذ تاطاشنلا ةوالعو نماضتلل ةيفازجلا ةحنملا( ةلودلا فرط نم ةحونمملا كلت نع ةدايز ،تايدلبلا اهمدقت يتلا
.)ةماعلا ةعفنملا

ذنم ترشاب يتلاو ،)ةلقرو ةيالو( دوعسم يساح ةيدلبف ،ىرخأ ىلإ ةيدلب نم ةيعضولا فلتخت ،عقاولا يفو
ناكس رارقتسا مدع ببسب اذهو ،اهفده غولب عطتست مل ،ةزوعملا تالئاعلا رصحو دادعت تاءارجإ تاونس ةدع
يعامتجالا طاشنلا ةيريدم نأ ،)ةلقرو ةيالو( ةلقرو ةيدلب ولوؤسم ىري ،لباقملا يفو .)لحرلا ودبلا( ةقطنملا

.ةمورحملا تائفلا ءاصحإب مايقلل ةيميظنتلا ةيحانلا نم ةلهؤملا اهدحو ىقبت نماضتلاو
ةيقيقح تايقاطب ءاشنإل اهحلاصم نم ةردابم يأ بايغب )ةيادرغ ةيالو( بسبس ةيدلب رقت اهتهج نمو

،يندملا عمتجملا ىلإ وأ ةلودلا تادعاسم نم نيديفتسملا مئاوق ىلإ ءوجللا ىلإ ةداع رطضتو ،نيجاتحملا اهناكسل
.تائفلا فلتخمل معدلا تايلمعب اهمايق يعدتست يتلا تابسانملا لك يف

ىلع ،يعامتجالا طاشنلا حلاصم لبق نم ةدعملا نيديفتسملا مئاوق نإف ،تايقاطبلا بايغ لظ يفو ،اذكهو
مئاوقلا هذه نأ نيح يف ،تادعاسملا حنمل ديحولا عجرملا ىقبت ،ةيدلب لكل ةصصخملاو ةرفوتملا تادامتعالا ساسأ
حمست ال يتلا عمتجملا تائفل ةبسنلاب ةصاخ ،ةيدلبلا لخاد ةقحتسملا تالاحلا لك ءاصحإو طبض نع ةديعب

.ةلودلاب صاخلا معدلا جمانرب نمض اهليجستب ةيحصلا اهفورظ

ةيالو( ةشيغلاو لمرلا يساحو طاوغألا ،)يداولا ةيالو( يداولا ،)ةيادرغ ةيالو( بسبسو يليلتم ،)ةلقرو ةيالو( دوعسم يساحو ةلقرو1
.)يزيليإ ةيالو( ساوحلا جرب ،)طاوغألا
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نيجردم ريغ ،نيدرشملاو ،لخد نود تابزاعلا تاهمألاو ايكرحو اينهذ نيقوعملا نم اريبك اددع نإف ،لعفلابو
تافاسمل لقنتلا ىلع مهتردق مدع ببسب وأ ةيندملا ةلاحلا قئاثول مهكالتما مدع ببسب نيديفتسملا ةمئاق نمض
.مهزجع ىلع دهشت ،لباقمب ةيبط تاصوحف ءارجإ لجأ نم ةديعب

يميدع صاخشألا طقف صخت ،)تاقاطبل نيلماحلا( تايدلبلا ىوتسم ىلع نيجاتحملا صاخشألا ةمئاق نإ
تاناعإلا نم نيديفتسملاو )ةنمزملا ضارمألا باحصأ ،نوفوفكم ،نوّنسم صاخشأ( مهفانصأ فلتخمب لخدلا
كلت جراخ ةمورحملا تالئاعلل تايقاطب دادعإ لجأ نم ةيقيقح ةردابم يأب تايدلبلا مقت مل ذإ ،ةلودلل ةرشابملا
.نماضتلل ةيفازجلا ةحنملا نم ةديفتسملا

فلتخم نم ةدافتسالا قرطب ةيارد رثكألا ةئفلا مه ةلودلا معد نم نيديفتسملا صاخشألا نإف ،يلاتلابو
.معدلا ماظنب نيينعملا مئاوق نمض اهجاردإل اظح لقأ ىرخألا تائفلا ىقبتل ،تايدلبلا لبق نم اهميدقت نكمملا تاناعإلا

4 يف خرؤملا0461 مقر اهلاسرإ يف ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نأ ىلإ ةراشإلا بجت ،راطإلا اذه يفو
ىقبت يتلاو نيديفتسملل ةنّيحملاو ةمئادلا مئاوقلا ىلإ ءوجللاب ةيروهمجلا ةالو تمزلأ ،410٢ ةنس وينوي
.اهطبضل اليهأت رثكألا ةهجلا يه تايدلبلا

 تايدلبلا لبق نم ةمدقملا تادعاسملا نم ةدافتسالا طورشل ةددحملا ريياعملا بايغ .1.2
،ةددعتم روصو لاكشأبو اهيلع رفوتت يتلا تايناكمإلا بسحو ،ةيدلبلا نوناق ماكحأل اقبط تايدلبلا مهاست

ةرشاــبــم ةــيــلاــم تاــناــعإ حــنمب تماــق تاــيدــلــبــلا نــم رــيــثــكــلا نإف ،ىــعسملا اذــه يفو .ةــجاــتحملا تالــئاــعــلا مــعد يف
.نيجاتحملا صاخشألاو نيلوفكملا لافطألاو لمارألاو ىماتيلاو ىضرملا ةصاخ ،زوع ةلاح يف صاخشألل

ريياعمل عضخت ال اهب نيينعملا صاخشألا رايتخاو ءاقتنا قرطو ةئف لكل ةصصخملا تادعاسملا غلابم نإ
هذه حنم ىلإ ءوجللا طورشو ةدافتسالا ريياعم ددحت ةمسرم تاءارجإ بايغ لظ يف اذهو ،افلس ةددحمو ةحضاو
 .تاطاشنلا هذه ةيلاعف نم ّدحت دق يتلا تازواجتلا ضعب مامأ بابلا حتفي ام وهو ،ةرشابملا تاناعإلا

ةفلكملا ةمئادلا اهناجل قيرط نع وأ يدلبلا يبعشلا سلجملا تالوادم لالخ نم ،تايدلبلل نكمي هنأ ريغ
هذه نم ةدافتسالل نيلهؤملا صاخشألل لثمألا ءاقتنالاب حمست ريياعمو سيياقم عضو ،ةيعامتجالا نوؤشلاب
،ةيدلبلا نوناق نم63و31 نيتداملا ماكحأل اقبط ،تايحالصلا لماك اهل تايدلبلا نإف ،راطإلا اذه يفو .تاناعإلا
ةناعتسالاب تماق ،الثم دوعسم يساح ةيدلبف ،كلذ يف اهتدعاسم لجأ نم ةيجراخلا تاراشتسالا ىلإ ءوجلل
.ىضرملا فلتخم لبق نم ةمدقملا ةدعاسملا تابلط يف لصفلاو تبلا لبق صتخم بيبطب

ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل معدلا تاطاشنل ةرخسملا ةيلاملا تايناكمإلا .2
ةطشانلا ةيوعمجلا ةكرحلا عيجشت ىلإ ةفاضإ ،ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلاب لفكتلا لاجم يف تايدلبلا لّخدت نإ

.اهيلع رفوتت يتلا ةيلاملا تايناكمإلاب طبترم ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةصاخ ،ناكسلا نم ةشهلا تائفلا ةدعاسم يف

تايدلبلاو ةلقروو يداولاو طاوغألا ةصاخ ،تايالولا رقم تايدلب ادع اميف هنأ ،ترهظأ ةزجنملا تاقيقدتلا نإ
كلتمت ال ىرخألا ةيقبتملا تايدلبلا نإف ،لمرلا يساحو دوعسم يساح يتيدلبك ةمهملا ةيئابجلا ليخادملا تاذ
ناونعب ةققحملا تاليصحتلا فعض ،ةيعضولا هذه ةدح يف دازو .يعامتجالا معدلا تاقفن ةيطغتل ةيفاكلا دراوملا
ىوتسم ىلع نيجاتحملا صاخشألل ةمدقملا تاناعإلا ليومتل اهغلابم هجوت يتلا تالفحلاو حارفألا ىلع مسرلا
 .ةيدلبلا

 ةيعامتجالا تاقفنلا ةيطغتل ةهجوملا تاداريإلل رثكأ ةئبعت .2.1
رمألا نم701 ىلإ٥01 نم داوملا بجومب تايدلبلا تاينازيم حلاصل تالفحلاو حارفألا ىلع قح ثادحتسا مت

.6691 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥691 ةنس ربمسيد13 يف خرؤملا0٢3–٥6 مقر

متي ،صاخ صيصختب لقثم دروم وه ،ةجاتحملا تائفلل تاناعإلا هجوأ فلتخم ةيطغتل هجوملا قحلا اذه نإ
اذه غلبم نإ .حرفلا وأ لفحلا ميظنت ةيادب لبق نيينعملا صاخشألل ةيدلبلا نع رداص ليصحت دنس بجومب هتابثإ
نوناق نمضتملاو000٢ ةنس ربمسيد3٢ يف خّرؤملا60–000٢ مقر نوناقلا نم63 ةداملا صنل اقبط ددحم قحلا
ةعباسلا ةعاسلا ىلإ لفحلا ميظنت ّدتمي ال امدنع ،موي لك نع جد008 ىلإ00٥ نيــــب حوارتيو ،100٢ ةنسل ةيلاملا

.ءاسم ةعباسلا ةعاسلا دعب ام ىلإ لفحلا ّدتما اذإ جد00٥.1و0001 نيبو ،ءاسم

نم رارق ىلع ءانب ددحت ،هالعأ نيدحلا نيب نوكت نأ بجي يتلاو ةيدلب لكل ةبسنلاب ةقبطملا ةفيرعتلا نإ
.نأشلا اذه يف بختنملا سلجملل ةلوادم دعب يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر
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هذهف .مسرلا اذه نم ةيتأتملا اهدراوم ةئبعت لجأ نم يفاكلا دهجلا لذبت ال تايدلبلا نأ تنّيب ةباقرلا نأ ريغ
مامأ جاوزلا دقع ماربإ ىلإ نوينعملا هجوتي امدنعو طقف جاوزلا تابسانم يف ّالإ اهليصحتو اهتابثإ متي ال قوقحلا

ىوتسم ىلعو ىرخألا تابسانملا فلتخم يف ةماقملا تالفحلاو حارفألا كلذب ةينثتسم ،ةيندملا ةلاحلا حلاصم
.قوقحلا هذهب ةينعم اهنأ نم مغرلاب ،ةيدلبلا ميلقإ لماك

تالفحلا تدّتما ولو دحاو موي ىلع ّالإ اهليصحتو اهتابثإ متي ال حارفألا قوقح نأ ىلإ اضيأ ةراشإلا ردجت امك
.ةديدع مايأ ىلإ

حارفألا قوقح جتان يندت ءارو ايسيئر اببس ربتعي ،هالعأ اهيلإ راشملا ماكحألاب مراصلا دــّيقتلا مدع نإ
ءاضيبلا ةيدلبل ةبسنلاب لاحلا وه امك ركذي غلبم يأ ليصحت مدع ىتح لب ،ةباقرلا لحم تايدلبلا لكل ةبسنلاب
.)تسغنمات ةيالو( لقم نيعو سلدا يتيدلبو )طاوغألا ةيالو(

  : هاندأ لودجلا بسح610٢و٥10٢ يتنسل حارفألا قوقح ليصحت حيضوت نكميو

تايدلبلاةيالولا
 ةلصحملا قوقحلا

61٠2 ةيلاملا ةنسلا51٠2 ةيلاملا ةنسلا

ةلقرو

يداوــلا

طاوغألا

ةيادرغ

تسغنمات

يزيليإ

ةلقرو
دوعسم يساح
هلـلا دبع نب يساح
ةيدباعلا ةيوازلا

رمع ةدلب
دليوخ يديس

يداولا
رويطلا مأ
ريغملا

نارمع يديس

لمرلا يساح
ةعالدلا يساح
ديزوب يديس

ءاضيبلا
ةشيغلا
طاوغألا

ةروصنم
 لحفل يساح
ةنافلز

بسبس
يليلتم

سلدا
لقمل نيع
ةسلبا

ساوحلا جرب

97.420
46.000
5.500

144.800
152.000
17.500

1.808.300
45.000

273.000
131.000

31.000
20.650
30.600
00,00

34.500
214.000

2.500
3.000
4.800
3.000
2.000

00.00
00.00
8.850

11.000

58.480
67.000
4.500

211.500
162.000
17.500

1.870.700
49.000

288.000
215.500

21.000
39.000
1.800
00,00

35.000
176.000

500
4.100

26.400
12.000
93.000

00.00
11.000
58.840

15.000

جد :ةدحولا
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وه ىقبي ةيدلبلا ىوتسم ىلع جاوزلا دقع ماربإ نأ اودكأ تايدلبلا يلوؤسم نم ديدعلا نإف ،راطإلا اذه يفو
ةيرشبلا لئاسولا ةلقل عجري قوقحلا هذه جتان يندت نأو ،اهليصحتو حارفألا قوقح تابثإل ةديحولا ةليسولا

.ةيدلبلا ميلقإ نمض ةماقملا حارفألاو تالفحلا ةعباتمب حمست يتلا ةيداملاو

تاكالهتسالاو تادامتعالاب ةصاخلا ةيلاملا ةيعضولا .2.2
تاــيــنازــيــم نــمض ةصصخملا تاداــمــتــعالا يلاــمــجإ ،ةـــنس لـــك بسحو حوضوـــب ناـــنـــــّيـــبـــي ،هاـــندأ نيلودجلا نإ

: اهب ةقلعتملا تاكالهتسالا اذكو ةمورحملا تائفلل يعامتجا معدك ةبقارملا تايدلبلا

51٠2 ةنسل ةكلهتسملاو ةصصخملا تادامتعالا

ةحوتفملا تادامتعالاةيدلبلا
51٠2 ةنس

 تادامتعالا
ةكلهتسملا

ريغ تادامتعالا
 ةكلهتسملا

ةلقرو
دوعسم يساح
ةيدباعلا ةيوازلا

رمع ةدلب
 هلـلا دبع نب يساح
دليوخ يديس

طاوغألا
ةشيغلا
ءاضيبلا

لمرلا يساح
ةعالدلا يساح
ديزوب يديس
يليلتم

بسبس
لحفل يساح
ةروصنم
ةنافلز
يداولا
رويطلا مأ
ريغملا

نارمع يديس
ساوحلا جرب
لقمأ نيع
سلدا
ةسلبا

عومجملا

22.938.240,00

75.824.280,00

2.388.000,00

3.434.647,67

2.060.950,23

1.318.978,74

20.422.586,51

2.596.245,00

5.797.637,36

35.320.900,00

4.899.940,00

2.726.987,50

8.292.300,00

999.943,65

1.670.650,00

2.929.830,40

9.285.850,00

22.764.696,00

4.328.882,40

13.940.342,38

7.033.232,68

11.876.036,70

880.000.00

4.351.289,09

1.130.000.00

269.212.446,31

22.938.240.00

39.630.680,00

2.388.000,00

1.982.000,00

1.499.950,23

1.318.978,74

16.671.200,00

1.704.845,00

4.000.000,00

30.281.400,00

3.443.640.00

2.042.720.00

8,292.300,00

999.943,65

1.670.650.00

2.929.830,40

9.285.850,00

22.764.696.00

2.500.000,00

10.243.441,88

5.440.500,00

8.991.681,13

880.000,00

880.000,00

1.130.000,00

203.910.547,03

100

52,27

100

57,71

72,78

100

81,63

65,67

68.99

85,73

70,28

74,91

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

57,75

73,48

77,35

75,71

100,00

20,22

100,00

75,74

−

36.193.600,00

−

1.452.647,67

561.000,00

−

3.751.386,51

891.400,00

1.797.637,36

5.039.500,00

1.456.300,00

684.267,50

−

−

−

−

−

−

1.828.882,40

3.696.900,50

1.592.732,68

2.884.355,57

−

3.471.289,09

−

65.301.899,28

%

جد :ةدحولا
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61٠2 ةنسل ةكلهتسملاو ةصصخملا تادامتعالا

: حضوت ،هالعأ نيلودجلا يف ةنودملا تامولعملاو تايطعملا ّنإ

ةلومشملا ةرتفلا لالخ ةمورحملا تالئاعلا هاجتا ةبقارملا تايدلبلا لبق نم ةلوذبملا تادوهجملا توافت –
تصصخ دق يداولاو يليلتمو طاوغألاو دوعسم يساحو ةلقرو تايدلب نإف ،ةقلطم ميقكو كلذ ىلإ ةفاضإ ،ةباقرلاب
تايدلبل ةبسنلاب نأشلا وه امك ىرخألا تايدلبلا نأ نيح يف ،ةنس لك لالخ تادامتعاك جد نييالم01 نم رثكأ

رانيد نويلم )1( دحاو يونسلا اهغلبم زواجتي ال تادامتعا ىوس صيصختب مقت مل ،ةسلباو سلداو بسبس
تاقفن يلامجإب ةنراقم يعامتجالا معدلا ناونعب ،ةعوفدملا تاقفنلا ةصح ةبسن نإف ،ىرخأ ةيحان نمو .يرئازج
،)ساوحلا جرب( %٥٥,6و )دوعسم يساح( %03,0 نيب تحوارت ،رييستلا

ةحوتفملا تادامتعالاةيدلبلا
61٠2 ةنس

تادامتعالا
ةكلهتسملا

ريغ تادامتعالا
 ةكلهتسملا

ةلقرو
دوعسم يساح
ةيدباعلا ةيوازلا

رمع ةدلب
هـلـلا دبع نب يساح
دليوخ يديس

طاوغألا
ةشيغلا
ءاضيبلا

لمرلا يساح
ةعالدلا يساح
ديزوب يديس
يليلتم

بسبس
لحفل يساح
ةروصنم
ةنافلز
يداولا
رويطلا مأ
ريغملا

نارمع يديس
ساوحلا جرب
لقمأ نيع
سلدا
ةسلبا

عومجملا

29.997.620,00

27.545.000,00

1.000.000,00

1.230.025,37

1.999.950,23

3.558.478,66

55.083.988,51

1.818.400,00

3.787.389,13

13.124.050,00

4.527.545,00

2.527.755,75

10.708.394,75

999.600.00

1.634.200.00

3.051.883,58

8.320.709,50

29.036.141,77

3.724.882,40

9.943.400,50

5.791.632,68

11.797.607,61

880.000,00

880.000,00

2.341.416,52

235.341.071,96

19.997.620,00

12.395.000,00

1.000.000,00

1.230.000,00

1.999.950,23

1.862.118,66

22.098.625,00

1.197.000,00

3.000.000,00

8.892.550,00

2.074.245,00

1.992.720,00

10.708.394,75

999.600,00

1.634.200,00

3.051.883,58

8.320.709,50

14.974.860,00

2.500.000,00

5.958.500,00

3.858.400,00

6.999.681.13

880.000,00

880.000,00

2.341.416,52

140.911.474,37

66,66

45,00

100.00

100,00

100,00

52,33

40,12

65,83

79,21

68,52

45,81

76,80

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

51,57

67,12

59,92

66,62

59,33

100,00

100,00

100,00

59,88

10.000.000,00

15.150.000,00

–

25,37

–

1.696.360,00

32.985.363,51

621.400,00

787.389,13

4.131.500,00

2.453.300,00

602.035,75

–

–

–

–

–

14.061.281,77

1.224.882,40

3.984.900,50

1.933.232,68

4.797.926.48

–

–

–

94.429.597,59

%

جد :ةدحولا
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،اهكالهتسا متي مل610٢ ةنس تادامتعا نم %04و ،٥10٢ ةنس تادامتعا نم %4٢ نإف ،ةيلامجإلا ةيحانلا نم –
عضخت ال ةيتاينازيملا تاريدقتلا نأ دكؤيو ،ناكسلا نم ةزوعملا حئارشلا هذهب تايدلبلا لفكت فعض نع ّربعي ام وهو
.ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلا حلاصل اقبسم دعم يريدقت جمانرب ىلإ اقالطإ

ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل ةهجوملا معدلا تايلمع ذيفنت طورش .3

ةشهلا ناكسلا تائفل ةهجوملا ةيعامتجالا تاطاشنلاو تايلمعلا نم ديدعلاب مهاست تايدلبلا ّنإف عقاولا يف
ضعب صصختو ،ةينيعو ةرشابم ةيلام تادعاسم حنمتو ،ناضمر ةفق ليومتب لفكتلاب موقت يهف ،ةزوعملاو
عيزوت نامضب اضيأ موقت امك ،يعامتجالا لفاكتلاو نماضتلا تايعمجو ةيريخلا تايعمجلا حلاصل تاناعإلا
ةملتسملا تابهلا فلتخمو ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنصك ،ىرخأ تائيه نم ةيتأتملا تاناعإلا

.نينسحملاو تاسسؤملا نم

،ةباقرلاب ةينعملا تارتفلا لالخ تايدلبلا لبق نم ةققحملا يعامتجالا معدلا تايلمع ةباقر تنكم دقو
: هاندأ تانياعملا ليجستب

ناضمر ةفقب ةصاخلا ةيلمعلا .3.1

جد46,031.160.031و ،٥10٢ ةنسل ةبسنلاب جد36,0٥1.7٢4.٥٢1 غلبم ،ناضمر ةفق ناونعب ،ةزجنملا تاقفنلا لثمت
ةصصخملا ةيعامتجالا تاناعإلا يلامجإ نم %9٢,٢9 و %1٥,16 ،يلاوتلا ىلع ،لثمي ام وهو ،610٢ ةنسل ةبسنلاب
.ةباقرلاب ةلومشملا ةرتفلا لالخ تايدلبلا لبق نم ةمورحملاو ةزوعملا تائفلا معدل

: هاندأ لودجلا يف حضوم ةيدلب لك بسح تاقفنلا هذه ليصفت

ةيدلبلا
غلبملا
يلامجإلا
تاناعإلل

ةيعامتجالا
ةحونمملا

ةفق ةفلكت
ناضمر

51٠2 ةيلاملا ةنسلا

ةلقرو

دوعسم يساح

ةيدباعلا ةيوازلا

رمع ةدلب

هـللا دبع نب يساح

دليوخ يديس

طاوغألا

22.938.240,00

39.630.680,00

2.388.000,00

1.982.000,00

1.499.950,23

1.318.978,74

16.671.200,00

19.307.620,00

4.687.080,00

2.388.000,00

1.540.000,00

1.499.950,23

998.078,74

16.671.200,00

84,17

11.83

100.00

77,10

100.00

75,67

100.00

96,55

39.94

100,00

81,30

100,00

100.00

98,19

19.997.620,00

12.395.000,00

1.000.000,00

1.230.000,00

1.999.950,23

1.862.118,66

22.098.625,00

19.307.620,00

4.950.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.999.950,23

1.862.118,66

21.698.625,00

%

غلبملا
يلامجإلا
تاناعإلل

ةيعامتجالا
ةحونمملا

ةفق ةفلكت
ناضمر

61٠2 ةيلاملا ةنسلا

%

جد : ةدحولا
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)عبات( لودجلا

ةيدلبلا

غلبملا
يلامجإلا
تاناعإلل

ةيعامتجالا
ةحونمملا

ةفق ةفلكت
ناضمر

51٠2 ةيلاملا ةنسلا

ةشيغلا

ءاضيبلا

لمرلا يساح

ةعالدلا يساح

ديزوب يديس

يليلتم

بسبس

لحفل يساح

ةروصنملا

ةنافلز

يداولا

رويطلا مأ

ريغملا

نارمع يديس

ساوحلا جرب

لقمأ نيع

سلدا

ةسلبا

عومجملا

1.704.845,00

4.000.000.00

30.281.400,00

3.443.640,00

2.042.720,00

8.292.300,00

999.943,65

1.670.650,00

2.929.830,40

9.285.850,00

22.764.696,00

2.500.000,00

10.243.441,88

5.440.500,00

8.991.681,13

880.000,00

880.000,00

1.130.000,00

203.910.547,03

1.384.845,00

4.000.000,00

11.996.500,00

2.866.640,00

1.992.720,00

7.999.300,00

999.943,65

1.570.650,00

1.500.000,00

6.800.000,00

14.975.000,00

2.500.000,00

4.719.441,88

5.140.500,00

6.999.681,13

880.000,00

880.000,00

1.130.000,00

125.427.150,63

81,23

100,00

39.62

83,24

97,55

96,47

100,00

94,01

51,20

73,23

65,78

100,00

46,07

94,49

77,85

100,00

100,00

100,00

61,51

100,00

100,00

100,00

90,60

99,99

93,37

100,00

100,00

66,32

90,16

81,37

100,00

66,43

92,87

99,99

100,00

100,00

59,15

92,30

1.197.000,00

3.000.000,00

8.992.550,00

2.074.245,00

1.992.720,00

10.708.394,75

999.600,00

1.634.200,00

3.015.883,58

8.320.709,50

14.974.860,00

2.500.000,00

5.958.500,00

3.858.400,00

6.999.681,13

880.000,00

880.000,00

2.341.416.52

140.911.474,37

1.197.000,00

3.000.000,00

8.992.550,00

1.879.245,00

1.992.500,00

9.998.394,75

999.600,00

1.634.200,00

2.000.000,00

7.501.801,00

12.184.860,00

2.500.000,00

3.958.500,00

3.583.400,00

6.999.228,00

880.000,00

880.000,00

1.385.038,00

130.061.130,64

%

غلبملا
يلامجإلا
تاناعإلل

ةيعامتجالا
ةحونمملا

ةفق ةفلكت
ناضمر

61٠2 ةيلاملا ةنسلا

%

جد : ةدحولا
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ناضمر ةفق ءانتقاب لفكتلل ةهجوملا تادامتعالا نأ ،هالعأ لودجلا يف ةدراولا تايطعملا لالخ نم حضتيو
طسوتمو ،ىرخألا معدلا هجوأ يقابب ةنراقم ةمورحملا تائفلا معدب ةصاخلا تاقفنلا يلامجإ نم ربكألاةصحلا لثمت
سيل نيديفتسملا تائف ىلع ناضمر ةفق رثأ نأ نيح يف ،)ةيدلب٥٢( جد00,098.٥04.4٢1 ــــب ردقي ةيونسلا اهغلابم
.جد64.164.3 غلبم ىدعتت ال ةطسوتملا اهتميق نأ مكحب ،كلذ نم رظتنملا ىوتسملاب اغيلب

،ناضمر ةفقل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا ءانتقا تايلمع رييست فرع ،طاوغألاو يداولاو ةلقرو تايدلب يفف
ديدستب ،صوصخلا هجو ىلع رمألا قلعتيو .اهب لومعملا ةيميظنتلا صوصنلل تازواجتلاو صئاقنلا نم ديدعلا

ةبسنب ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا لدعم قيبطتو ةننقملا اهراعسأ زواجتت راعسأب ةيئاذغلا داوملا فانصأ ضعب
ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل عوضخلا نم تالفإلل يمومعلا بلطلا صيصحت ىلإ ءوجللاو% 7 نم الدب% 71
.ةيمومعلا تاقفصلاب صاخلا

)ةيادرغ ةيالو( يليلتمو )طاوغألا ةيالو( لمرلا يساح تايدلب يف ناضمر ةفق عيزوت ةيلمع تفرع امك
لامعو يفظوم نيكمت ىلإ نيرّيسملا ءوجل ليجست مت ذإ ،ةيّدجلاو ةيفافشلا بايغ ،)ةلقرو ةيالو( دوعسم يساحو
ضعب حنم ىلإ ةفاضإ ،العف نيجاتحملا صاخشألا ىلإ اههيجوت نم الدب ،زييمت نود ناضمر ةفق نم تايدلبلا
طاشنلا اذه غارفإ ىلإ يدؤت ام ةداع تافرصتلا هذه نإ .ةيدلبلا بارت جراخ ةيعامتجا تايعمج ىلإ صصحلا
نم ةمورحملا تالئاعلا نم ةريبك ةحيرش نامرح ىلإ يدؤتو ةيريخلاو ةينماضتلا هحور نم ناضمر ةفقب صاخلا

.ةرشابملا ةينيعلا تاناعإلا هذه

كارطانوس ةكرش اميس ال ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا ضعب نأ اضيأ ةزجنملا تايرحتلا تّنيبو
ىلع اهعيزوت دصق ناضمر ةفقل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملاب تايدلبلا نيومت يف ريبك لكشب ةمهاسملاب موقت
اهباهذ مدع ىلإ ةفاضإ ،اهعيزوت ةيفيك نّيبي بوتكم رثأ يأ بايغ راطإلا اذه يف تلجسو ،نييقيقحلا اهيقحتسم
ةيدلبو )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاو لمرلا يساح يتيدلب يفف .ناكسلا نم ةمورحملا تائفلا يأ اهيقحتسم ىلإ امئاد
صصحلا نم نيديفتسملا ةفرعمب حمست يتلا قئاثولا ميدقت متي مل ،تامولعملا بايغ مامأو )ةيادرغ ةيالو( يليلتم
تدافتسا يتلا ةصح004 نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ ،نيتينعملا نيتنسلا لالخ كارطانوس ةكرش لبق نم ةصصخملا

باسح ىلعو ةيدلبلا لامع ىلع ةيلك اهعيزوت مت ،ةرتفلا سفن لالخ كارطانوس ةكرش نم ةلقرو ةيدلب اهنم
.العف اهل ةجاتحملا تالئاعلا

مّستت ال فورظ نمضّ مت ،ةرشابملا ةينيعلا تاناعإلا لاكشأ نم لكشك تايدلبلا لبق نم ناضمر ةفق رييست نإ
نأ امك ،العف ةجاتحملا تالئاعلا ةناعإ يف لثمتملاو يساسألا اهاعسم غولب عطتست ملو ،ةيفافشلا نم ريبك ردقب
قيقحت لجأ نم مكحمو ينالقع لكشب تايدلبلا لبق نم هلالغتسا متي مل ىرخألا تاعاطقلا فلتخم تامهاسم

هذه ةعيبط يف ريكفتلا ةداعإ يرورضلا نم هّنإف اذل ،صاخ مسوم عم نمازتت يتلا ةيلمعلا هذهل يباجيإ ىدص
.اهتبقارمب حمست ةبوتكمو ةيمسر تاءارجإ عضو يف عارسإلاو ةناعإلا

.ينماضتلاو يريخلا عباطلا تاذ تايعمجلا حلاصل تايدلبلا لبق نم ةحونمملا تادعاسملا .3.2

60–٢1 مقر نوناقلا اّميس ال ،ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اهرييستو اهسيسأت يف تايعمجلا عضخت
ةنس ربمفون01 يف خرؤملا٥31–10 مقر يذيفنتلا موسرملاو،تايعمجلاب قلعتملاو٢10٢ ةنس يفناج٢1 يف خرؤملا

.000٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نم101 ةداملل اقيبطتذختملا100٢
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وأ ةــلودــلا لــبــق نــم ةــحوــنــمملا تاــناــعإلا ةــبـــقارـــمو حـــنـــم طورش صوصخلا هـــجو ىلع ماـــكـــحألا هذـــه طـــبضتو

.ةيلحملا تاعامجلا

جردني اهدوجوو ةلودلا لبق نم ررقملا معدلا جمانرب ذيفنت يف نيمهاسملاو ءاكرشلا نم تايعمجلا ربتعتو

حئارش ةيهافر ىوتسم نم عفرلاو يعامتجالا رارقتسالا نامض اهفادهأ ىقبت يتلا ةيمومعلا تاسايسلا نمض

.معدلا هجوأ فلتخمب نيينعملا ناكسلا

ةمظنألا ذيفنتل معدلا تايلآ فلتخم يف ازّيمم اكيرش يعامتجالا عباطلا تاذ ةيلحملا تايعمجلا ربتعتو

لوبقلا ةنجل ،يراوجلا نماضتلل يراشتسالا سلجملا ،نماضتلل ةيدلبلا ةنجللا اصوصخ( نماضتلاب ةصاخلا

فيرعتلاو يمالعإلا اهرود لالخ نم اذهو )نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ةيريدمل هيجوتلا سلجم ،ةرئادلل نعطلاو

ةلودلا تاناعإ نم ةدافتسالل نيلهؤملا فلتخم ءاقتناو ديدحت لاجم يف هب مهاست ام ىلإ ةفاضإ ،معدلا ماظنب

نسح ةباقر لئاسو نم ىرخأ ةليسو ربتعي اهقيرط نعو اهحلاصل معدلا هجوأ ضعب رارقإ نإف كلذل ،تايدلبلاو

.ةحونمملا تاناعإلا لامعتسا

ةكرحلا ريوطت ىلع لمعلل ،ةيدلبلا نوناق نم٢٢1 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةوعدم تايدلبلا نإف ،راطإلا اذه يفو

.ةصاخلا تاجايتحالا يوذ اميس ال ،ناكسلا نم ةمورحملا تائفلا معد لاجم يف ةيوعمجلا

ادهج لذبت مل تايدلبلا نم ريثكلا نأ ،ةبقارملا لحم تايدلبلا ىوتسم ىلع تمت يتلا تاقيقدتلا ترهظأ دقو

معدلاب ةصاخلا تايلمعلا يف ةريخألا هذه ةكراشم فعض دكؤي ام وهو ،ةيريخلاو ةينماضتلا تايعمجلا هاجت ايفاك

ةشيغلا اتيدلبو )ةلقرو ةيالو( دليوخ يديسو دوعسم يساح اتيدلبف .ةباقرلاب ةينعملا ةرتفلا لالخ يعامتجالا

رويطلا مأ ةيدلبو )ةيادرغ ةيالو( ةنافلزو ةروصنملاو بسبسو يليلتم تايدلبو )طاوغألا ةيالو( ةعالدلا يساحو

ةناعإ يأ صصخت مل ،)تسغمات ةيالو( لقمأ نيع ةيدلبو )يزيليإ ةيالو( ساوحلا جرب ةيدلبو )يداولا ةيالو(

مت ام عم ةنراقم ةليئض دج تاناعإ ىوس ميدقت متي ملف ىرخألا تايدلبلا يف امأ ،يعامتجالا عباطلا تاذ تايعمجلل

.ىرخألا تالاجملا يف طشنت يتلا تايعمجل اهحنم

610٢و٥10٢ يتنس لالخ جد000.000.٢ هردق يونس غلبم ىوس يداولا ةيدلب صصخت مل ،لاثملا ليبس ىلعف

،يلاوتلا ىلع ،ردقملاو تايعمجلا فلتخمل ةمدقملا تاناعإلا يلامجإ نم يعامتجالا عباطلا تاذ تايعمجلل

جد000.00٥ يغلبم حنمب تماق يتلا طاوغألا ةيدلبل ةبسنلاب ءيشلا سفنو ،جد000.00٥.4٥و جد000.00٥.٥٥ ـــب

ةردقملا تاناعإلا يلامجإ نم ينماضتلاو يعامتجالا لاجملا يف ةطشانلا تايعمجلا حلاصل جد000.004و

نكي ملف ،ةلقرو ةيدلبل ةبسنلاب امأ ،ةباقرلاب نيتلومشملا نيتنسلا لالخ جد03,9٥9.617.41 و جد08,409.038.31 ـب

جد000.٥10.1 غلبمو ،٥10٢ ةنسل ةبسنلاب جد000.0٥8 غلبم ىوس ةينماضتلاو ةيريخلا تايعمجلا بيصن

جد33,038.896.33 ـب ،يلاوتلا ىلع ،ةردقملاو تايعمجلا لكل ةدوصرملا تاناعإلا يلامجإ نم610٢ ةنسل ةبسنلاب

 .جد17,036.637.13و

يعامتجالا عباطلا تاذ تايعمجلل ةبقارملا تايدلبلا لبق نم ةحونمملا تاناعإلا مجح يتآلا لودجلا حضويو

:610٢و٥10٢ يتنس لالخ
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 جد : ةدحولا

61٠2 ةيلاملا ةنسلاتايدلبلا 51٠2 ةيلاملا ةنسلا

ةلقرو

دوعسم يساح

ةيدباعلا ةيوازلا

رمع ةدلب

هـللا دبع نب يساح

دليوخ يديس

طاوغألا

ةشيغلا

ءاضيبلا

 لمرلا يساح

 ةعالدلا يساح

ديزوب يديس

يليلتم

بسبس

لحفل يساح

ةروصنم

ةنافلز

يداولا

رويطلا مأ

ريغملا

نارمع يديس

ساوحلا جرب

لقمأ نيع

سلدا

ةسلبا

عومجملا

1.015.000,00

00,00

00,00

160.000,00

446.251,30

00,00

400.000,00

00,00

00,00

833.317,85

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

2.000.000,00

00,00

2.000.000,00

2.280.119,71

00,00

00,00

125.265,87

860.378,52

10.120.333,25

850.000,00

00,00

80.000,00

260.000,00

00.00

00,00

500.000,00

00,00

1.150.000,00

1.800.000,00

00,00

59.369,21

00,00

00,00

100.000,00

00,00

00,00

2.000.000,00

00,00

3.100.000,00

3.129.996.28

00,00

00,00

274.181,91

00,00

13.303.547,40
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61٠2 ةنستايالولا 51٠2 ةنس تايدلبلا

ةلقرو

طاوغألا

ةيادرغ

يداولا

يزيليإ

6.800.000

—

—

—

710.000

1.015.884,58

433.708,50

2.790.000

275.000

—

8.643.600

320.000

16.394.900

50.000

930.000

1.011.830

760.650

7.289.000

300.000

1.992.000

دوعسم يساح

ةشيغلا

لمرلا يساح

ديزوب يديس

يليلتم

ةروصنم

ةنافلز

يداولا

نارمع يديس

ساوحلا جرب

 تاناعإلا نم ىرخألا لاكشألا .3.3
ةرشابم ةيلام تاناعإ حنمب تماق تايدلبلا ّنإف ،هالعأ اهيلإ قرطتلا مت يتلا معدلا تايلمع فلتخم ىلإ ةفاضإ

صاــخشألاو نيلوــفــكملا لاــفــطألاو نيقوــعملاو ىضرملاــك نــيزوــعملا صاــخشألا تاــئف ضعــبــل ةـــيـــنـــيـــع تاـــناـــعإ وأ
.)... يسردملا لوخدلا ،ةينيدلا دايعألا( دايعألاو تابسانملا يف ةصاخ ،نينسملا

                   : يتآلا لودجلا يف ةبقارملا تايدلبلا لبق نم ةحونمملا ةينيعلاو ةيلاملا تاناعإلا مجح صيخلت نكميو

تاءارجإ بايغ يف ّمت دق صاخشألا فلتخمل ةرشابملا تاناعإلا حنم نأ ةظحالم نم ةباقرلا تنكم دقو
.اقباس هيلإ ةراشإلا تمت امك ،اهحنم طورشو تاناعإلا غلابم ديدحتل ةحضاو ريياعمو

هذه عفد لوبق صخي اميف اضفر اودبأ تايدلبلا نئازخ ءانمأ ضعب نإف ،ةرشابملا ةينيعلا تاناعإلل ةبسنلابو
ةصاخ جد006.349.٥ غلبمب ةروتاف  ديدست ضفر يذلا دوعسم يساح ةيدلب ةنيزخ نيمأل ةبسنلاب نأشلا وه امك ،تاقفنلا

اذه طبضت يتلا ةيميظنتلا صوصنلا بايغ ةجحب ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا حلاصل تاظافح ءانتقاب
 .تاقفنلا نم عونلا

نيّنسملا صاخشألل تاناعإ .3.4

ةيونس تادامتعا صيصختب ،410٢ ةياغ ىلإ كلذو موقي ،”اقباس” ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلا ناك
٥6 مهرامعأ غلبت نيذلا نيّنسملا صاخشألل ةحونمملا ةيعامتجالا ةدعاسملا ةيطغت دصق تايدلبلا فلتخم حلاصل

٢٢ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا يف ةددحملا ماكحألل اقبط اذهو ،لخد يأ مهل سيل نيذلاو ،قوف امف ةنس
.8691 ةنس تشغ

نم لقتنأ دقو اقباس ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلل هيجوتلا سلجم ةلوادمب ةناعإلا غلبم ددحيو
سرام4٢ يف خرؤملا611-41 مقر يذيفنتلا موسرملا رودصبو ،310٢ ةنس جد00,000.3 ىلإ800٢ ةنس جد00,000.1

جد :ةدحولا
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ءاغلإ مت ،هريسو هميظنتو هماهم ددحيو ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاشنإ نمضتملاو410٢ ةنس
يقاوب نم ةمهم ةدصرأ نمضتت تلاز ال تايدلبلا ضعب تاينازيم نإف،كلذ عمو ،تاناعإلا نم عونلا اذه
.ىرخأ ىلإ ةنس نم اهلقن متي ةحنملا هذه تاصيصخت

تايدلبلا حلاصم ريصقت نع جتان ،اهيقحتسمل تاناعإلا هذه عفد يف رخأتلا نأ ةزجنملا تاقيقدتلا تفشك دقو
ةيدج ريهطت ةيلمع ّبلطتي يذلا رمألاوهو ،ايرود اهنييحتو نيديفتسملا مئاوق دادعإ يف ةيعامتجالا نوؤشلا ناجلو
.ةدعاسملا هذه نم ةدافتسالا طورش مهيف رفوتت ددج صاخشأ جاردإو ةافولا تالاح بطش لالخ نم مئاوقلل

نيبو ةحنملا هذه نيب طلخي اهنم ضعبلا نأ ىلإ عجري ةناعإلا هذه عيزوت صخي اميف تايدلبلا عانتما نإ
.لمعلا نع زجع ةلاح يف نيدوجوملا لخد نود صاخشألل ةصصخملا نماضتلل ةيفازجلا ةحنملا

.710٢ ةنس سرام ةياهن ةياغ ىلإ ةددسملا ريغ تادعاسملا غلابم نّيبي هاندأ لودجلا

تايدلبلا عزوملا ريغ يقابلا غلبملاتايالولا

طاوغألا

ةيادرغ

ةلقرو

يداولا

3.811.500

17.000

224.000

1.860.000

70.000

385.200

3.000.000

6.439.000

654.000

3.626.300

1.111.000

833.220

لمرلا يساح

ءاضيبلا

ةشيغلا

يليلتم

ةروصنم

ةنافلز

ةلقرو

دوعسم يساح

رمع ةدلب

يداولا

ريغملا

رويطلا مأ

قودنص باسح يف اهغلابم بص ةداعإ بجي هنإف،ةكلهتسم ريغ تادامتعا يقاوبب قلعتي رمألا نأ امبو
4٢ يف خرؤملا611-41 مقر يذيفنتلا موسرملا نم61 ةداملا صنل اقبط ،ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا

.هالعأ روكذملاو410٢ ةنس سرام

تاـيصوـتلا

رواشتلاو نواعتلاب اذهو ،يرودلا اهنييحت ىلع رهسلاو ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل ةيدلب ةيقاطب عضو–
.ةيوعمجلا ةكرحلا يلثممو ةلودلا حلاصمو تائيه اميس ال ،نيينعملا نييلحملا نيلعافلا فلتخم عم

جد :ةدحولا
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 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ةلقرو ةيالو( دوعسم يساح ةيدلبل

ىلع رهسلا عم راطإلا اذه يف ةفاضإ مدقت نأ نكمي اهارن يتلا انتاحارتقاو انتاباجإ مكل مدقأ نأ ينفرشي
.ريرقتلا يف ةدراولا تايصوتلاو تاظحالملا عيمج ذيفنت

ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلا ديدــــحــت .1
نوؤشلا ةحلصم نم قرف ءاشنإو تاناعإلا رشنب ةمزاللا تايناكمإلا لك تعضو ةيدلبلا نإف لاجملا اذه يف

ةقيبطت ءاشنإب ةينقت تايلآ ثادحإ بلطتت تاءارجإلا هذه نأ ّالإ ،ةئفلا هذه ءاصحإل ايناديم لقنتلل ةيعامتجالا
نم انتقطنم هفرعت امل ةصاخ ةئفلا هذهل يقيقحلا طبضلا نامضو ،ةدافتسالاو ليجستلا ةيجاودزا يدافتل ةينطو
.ةرمتسم ةفصب صاخشألل لقنت

ةدافتسالا طورشل ةددحملا ريياعملا .2
ةدافتسالا طورش ديدحتل اهعابتا مزاللا ريياعملا ديدحتل ةيميظنت صوصن دوجو ىلإ رقتفت تايدلبلا نإ

،نينسملل ةيونسلا ةناعإلا عفرك لوادتلا قيرط نع يدلبلا يبعشلا سلجملا اهب موقي تاداهتجا ادع ام ةئفلا هذهل
ددحت ةنودم ثادحإ حرتقن اننإف يلاتلابو ،ةدقعملاو ةيصعتسملا ضارمألاب نيباصملا ةدعاسمو ،ناضمر ةفقو

.اهتلاح بسح لك ،ةمورحملا تائفلا نم ةئف لكل ةدافتسالا طورش

حارفألا ىلع مسرلا ليصحــت صوصخب .2.1
،ةئفلا هذهل ةصصخم اهرابتعاب ةينازيملا ميعدت اهنأش نم يتلا موسرلا هذه ليصحت يف ةعاجنلا نامضل

يف مهاسي دق يذلا ،الثم ةيدلبلا ةطرشلا كلس ثادحإ ليعفت اميسال ،ةعباتملل ةيناديم ةبقارم تايلآ ثادحإ يغبني
.تايدلبلا ةدئافل ةلثامملا لكاشملا نم ريثكلا لح

ةمورحملا تائفلاب يلعفلا لفكتلا
ةجيتن ىلإ لوصولاو تايدلبلا لبق نم ةمورحملا تائفلاب لفكتلل ةغلاب ةيمهأ ءاطعإو ليعفتل ةبسنلاب–

يتلا ةينازيملل ةديدجلا ةنودملا قيبطت عم ،كلذب ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا عيمج نيسحت يغبني هنإف ةيباجيإ
مهف ءوس نايحألا ضعب يفو تاضقانتلا يدافتلو ،ةئفلا هذهب لفكتلل ةنورم رثكأ تاءارجإو ليصافت ىلع يوتحت

.ةيدلبلاو ةنيزخلا ءانمأو نييلاملا نيبقارملا فرط نم ،رخآل نيح نم ،عقت دق يتلا ةينوناقلا تاءارجإلا ضعب

: يهو ،ةبسانم انرظن يف اهارن يتلا تاءارجإلا ضعب لاجملا اذه يف حرتقن اننإف ،ريخألا يفو

كلذ مت امك رييستلا ةينازيم نم ةئفلا هذه ةدئافل ةيرابجإ ةيلام غلابم صيصختب ةيمازلإ تاءارجإ ثادحإ .1
،الثم ةضايرلاو بابشلا ةيقرتل ةبسنلاب

لكب كلذل ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا فيظوت ىلع دعاستس يتلا ةديدجلا ةينازيملا ةنّودم قيبطت .٢
،ةعاجنو ةيفافش

،ةئفلا هذهب لفكتلا نامضل ةيلاعف رثكأ ةينوناق صوصن ثادحإو نييحت .3

،ةئفلا هذهل قيقدلا ءاصحإلل ةصاخ ةينطو ةقيبطت ثادحإ .4

رييستلا طمنو ىشامتت ةثيدح تايلآب )رشابم لالغتسا باسحب ريسملا( يدلبلا يريخلا بتكملا ليعفت .٥
 .ثيدحلا

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)طاوغألا ةيالو(لمرلا يساح ةيدلبل

مكتئيه اهتدبأ يتلا تاظحالملاب ةقلعتملا ةباجإلا رصانع لمجمب ريرقتلا اذه يط مكتدايس يفاون نأ انفرشي
.لمرلا ىساح ةيدلب رييست ةبقارم ةمهم لالخ

ةماهلا رصانعلا ضعبل انهابتنا تفلب كلذو انحلاصم ىلع ريبك رثأ اهل ناك ةمهملا هذه نأب هونن نأ انتوفيال
متي يتلاو ةمورحملا تائفلا معد يف ةيدلبلا لخدت لاجم صوصخب انريونتو ،ماع قفرمك ةيدلبلا ريست يف ادج
.البقتسم رابتعالا نيعب اهذخأ
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تائفلا معد يف ةيدلبلا رييست ةبقارم ةمهمب قلعتملا ريرقتلا تنمضت يتلا تاظحالملا ىلع عالطالا دعب
 :ةيتآلا ةباجإلا رصانعب مكتدايس يفاون نأ انب ردجي ،ةمورحملا ةيعامتجالا

ةيعامتجالا تائفلا ديدحــت يف ةيدلبلا رود .1

 ةيعامتجالا تادعاسملا نم ةدافتسالل نيلهؤملا صاخشألا ةيقاطب يف مكحتلا
عم قيسنتلاب ،بابشلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةنجل يف ةلثمتملاو انحلاصم تعس دقل

يتلا تاناعإلا لك نم ةدافتسالل ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلا مئاوق دادعإ لجأ نم ايلحم ةدمتعملا تايعمجلا
نم نيررضتملل كلذكو ،جالع وأ ةيحارج تايلمع ءارجإل ىضرملل تاناعإ ،ناضمر ةفق( انحلاصم اهحنمت

ةيعمج لثم لاجملا اذه يف ةطشانلاو ةيلحملا تايعمجلا ةدئافل ةيلام تاناعإ صيصختب انمق امك ،)ثراوكلا
كلت دادعإ لجأ نم ،يعامتجالا طاشنلا حلاصم عم قيسنتلاب ،لمعن انرودب نحنو ميتيلا لفاك ةيعمجو نيقّوعملا
دصق ،ترايتب يوهجلا عرفلا ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو حلاصمل بلطب انمدقت امك ،ايرود اهنييحتو تايقاطبلا
نأ اهنكمي يتلا ةيناديملا تاقيقحتلا لالخ نم تائفلا هذه رصح يف انتدعاسمل لمرلا ىساحب يلحم عرف ءاشنإ
.مكتئيه اهب تمدقت يتلا تاهيجوتلا رابتعالا نيعب ذخألا متو ،اهب  موقت

 ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل معدلا تاطاشنل ةرخسملا ةيلاملا تايناكمإلا .2
دعب انيلإ ةمدقملا تاجايتحالا ىلع ءانب ،تادامتعا صيصختب انمق ،اهب سأب ال ليخادم اهل انتيدلب نأ امب

نم ةطشانلا تايعمجلا نيكمت صوصخب امأ .ةيعيبطلا ثراوكلاب وأ ىضرملاب رمألا قلعت ءاوس ،تافلملا ةسارد
نيزوعملاو نينطاوملا تالاغشناب لفكتلل ايلحم ةطشانلا ةيعامتجالا تايعمجلل تاناعإ انحنم دقف ،تادعاسم
.البقتسم بناجلا اذه يف ريصقتلا كرادتل ىعسن فوسو ،نيمورحملاو

ةيعامتجالا تاقفنلا ةيطغتل ةهجوملا تاداريالل رثكأ ةئبعت .2.1
لجأ نم مكتاهيجوت رابتعإلا نيعب ذخأن فوسو ،فاك ريغ تاداريإلا هذه ليصحت ّنأ ريرقتلا اذه يف ءاج امك

لذب ىلع صرحلاو ،حارفألا وأ لفحلا ميظنت ةيادب لبق نيينعملا صاخشألل ليصحت دنس بجومب تاداريإلا هذه عفر
طباض ةبلاطم ةيناكمإ نع رسفتسن امك .ةفيرعتلا هذه يف رظنلا ةداعإ يف رارق رادصإو تايلمعلا هذه ةعباتمل دهج
.حارفألا موسر ديدست لصو ميدقتو نارقلا دقع دنع ةيندملا ةلاحلا

 تاكالهتسإلاو تادامتعإلاب ةصاخلا ةيلاملا ةيعضولا .2.2
ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةنجل ّنإف ،يضاقلا ديسلا فرط نم ةمدقملا تاهيجوتلا ىلع ءانب

فرصب موقن فوس ،قيقحتلا دعبو ةيلمعلا نم ءاهتنالا روفو ،مئاوقلا كلت دادعإ تاءارجإ يف العف تأدب بابشلاو
.ةيدلبلا ةينازيم نم ،ةرورضلا بسح ،ىرخأ غلابم صيصختو غلابملا هذه

 ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل ةهجوملا معدلا تايلمع ذيفنت طورش .3
ةزوعملاو ةشهلا ناكسلا تائف ىلإ ةهجوم ةيعامتجا تاطاشنو تايلمع ةدع يف مهاستو موقت انتيدلب ّنإ

ةيريخلا تايعمجلا حلاصل تاناعإ صيصختو ةرشابم ةيلام تادعاسم حنمو ناضمر ةفق ليومتب لفكتلاو
.ىرخأ تائيه نم ةيتآلا تاناعإلا عيزوت نامضب موقت امك ،يعامتجالا لفاكتلاو نماضتلا تايعمجو

 ناضمر ةفقب ةصاخلا ةيلمعلا .3.1
انمق ،ةيدلبلا بارت يوتسم ىلع نيزوعملا تابلط ةفاك ةيطغت دعبو ،ةفقلا ددع يف ضئاف دوجول ارظن

.فيعض لخد تاذ ةئفلا هذه ّنال يعامتجالا طاشنلاو ينهملا جامدإلاو ةفاظنلا لامعل اهحنمب

ميلستب موقت ةسسؤملا هذه ّنأ مكتدايس ىلإ حضون ،كارطانوس ةسسؤم فرط نم ةمدقملا ةفقلا صخي اميف
مدع دكؤنل تايدلبلا ىلع اهعيزوتب موقت اهرودب يهو ،ةيعامتجالا تاطاشنلل ةيئالولا ةيريدملا ىلإ ةناعإلا هذه
.ةينغ ةيدلب اننأ رابتعا ىلع اذه انموي ىلإ اهنم انتدافتسا

ينماضتلاو يريخلا عباطلا تاذ تايعمجلا حلاصل تايدلبلا لبق نم ةحونمملا تادعاسملا .3.2

ينطولا نماضتلا لجأ نم اننيب اميف يندملا عمتجملا كارشإ تايعمجلل تاناعإلا ميدقت نم انفده ناك دقل
فوس مكتاهيجوت ىلع ءانبو ،ةيدلبلاب قلعتملاو٢٢/60/110٢ يف خّرؤملا01-11 مقر نوناقلا نم٢٢1 ةداملل اقبط
تاناعإ حنم و ،ةيدلبلا بارت ىوتسم ىلع ةطشانلا ةيريخلا تايعمجلاو ءايحألا تايعمجل تاناعإ ميدقتب موقن
 : يتأي امك ةلصفملا٢٢/610٢ مقر ةلوادملا ىلع ءانب ،لاجملا اذه يف ةصتخملا تايعمجلا ضعبل ةيلام
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تاناعإلا نم ىرخألا لاكشألا .3.3
يف نيزوعملا صاخشألا نم تائفلا ضعبل ةيلام تاناعإ حنمب تماق انتيدلب نإف ،مكريرقت يف ءاج امك

رانيد فلأ نيعستو ةعبرأو ةئامثالثو انويلم رشع ةتسـب ةردقملاو ،يسردملا لوخدلاو دايعألاو تابسانملا
ديدحتل ريياعمو طباوض عضو انلواح نكلو يميظنت راطإ كانه سيل نأ هيلإ مترشأ امكو .)جد000.493.61( يرئازج
تاداهش ميدقت نوزوعملاو ،يبط ريرقت وأ ةيبط تاداهش ميدقتب نومزلم مهنإف ىضرملل ةبسنلابف .نيجاتحملا

ذخأو بابشلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةنجل ىلإ ةمدقملا تافلملا هذه ةساردب موقن نأ ىلع لاطب
نمو ررضلا ديدحتل ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا لثمم بيبطلاب ةناعتسالاو يضاقلا ديسلا تاهيجوت
ايلام ادامتعا ةنس لك يف صيصختب موقن اننإف يسردملا لوخدلا صخي اميف امأ.زوعم لكل ةناعإلا غلبم ديدحتدعب
.نيزوعملا ىلع اهعيزوتو ةيسردم ظفاحم ءانتقا لجأ نم )جد000.000.7( رانيد نييالم ةعبسب اردقم

ّنينسملا صاخشألل تاناعإ .3.4
دعبو اهنييحتو مئاوقلا كلت دادعإ يف تأدب ةيدلبلا ّنإف ،يضاقلا ديسلا فرط نم ةمدقملا تاهيجوتلا ىلع ءانب

غلابملا هذه فرصب انمق ،بابشلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةنجل فرط نم ةيلمعلا نم ءاهتنالا
 .ةيدلبلا ةينازيم نم ةرورضلا بسح ىرخأ تاناعإ صيصختو اهباحصأل

لخدت لاجم يف ةصاخو يضاقلا ديسلا تاهيجوت هتكرت يذلا يباجيإلا رثألاب هونن نأ انب ردجي ،ريخألا يفو
يتلا صئاقنلا فلتخمب انريونتو ،اهعم لماعتلاو ةيعيبطلا ثراوكلا ةلاح يفو ةمورحملا تائفلا معدل ةيدلبلا
.ةمورحملا تائفلا ةدعاسمو نطاوملا تاجاح ةيبلتو ماعلا قفرملا رييست نيسحت لجأ نم رابتعالا نيعب تذخأ

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)طاوغألا ةيالو( ةشيغلا ةيدلبل

ةيباقرلا ةمهملا راطإ يف ةزجنملا ةمورحملا تائفلل تايدلبلا معد تاطاشن نمضتملا ريرقتلا ىلإ ادانتسا
تالالتخالا لمحت يتلا ةكرتشملا مساوقلا ددحتت ،610٢و٥10٢ يتنسل بونجلا تايدلب نم ةيدلب٥٢ تلمش يتلا

: يتأي اميف ةيعوضوم ةفصب صلختت يتلاو ،ماع لكشب ةيعامتجالا نوؤشلا فلم رييست لاجم يف

لقي يتلا تايدلبلا ةصاخو تايدلبلا بلغأ ىدل فلملا اذه رييست يف مكحتلل يداملاو يرشبلا راطإلا صقن–
.ةصاخلا اهلاومأب ةنزاوتم ريغ ةينازيم ىلع رفوتتو نكاس000.01 نع اهناكس دادعت

ةمورحملا تائفلا رصحو ءاصحإ يف اهدامتعا نم تايدلبلا نكمت اقبسم ةددحم ةيجذومن ةقيرط بايغ–
ىلع دمتعي ةيالولا ىوتسم ىلع يلحم يرادإ زاهج لبق نم ةمسرمو ةددحم نوكت نأ بجي يتلاو ماع لكشب
.مهفانصأ فلتخمب ناكسلل ةيعامتجالا ةلاحلا لمشت يتلا ةيعوضوملا رصانعلا

يف انوناق ةررقملا ةيدلبلا ةمهاسم هيضتقت امب ةيعامتجالا تاقفنلا ةيطغتب ةليفكلا ةيلاملا دراوملا صقن–
.لاجملا اذه

بجي يتلا فادهألا ىلع اهطاقسإ لالخ نمو ريرقتلا اهنمضت يتلا قيقدلا صيخشتلا تالاح ىلإ ادانتسا
: ةيتآلا تاظحالملا ميدقت نكمي ،ةمورحملا تائفلا ةدئافل اهقيقحت

ةناعإلاغلبممقرلا

جد58,٧13.338عومجملا

تايدلبلا

1

2

3

جد00,000.0٥٢

جد٥8,713.383

جد00,000.00٢

 لمرلا يساح ةيدلبل نيقوعملا ةيعمج

 لمرلا يساح ةيدلبل ميتيلا لفاك ةيعمج

لمرلا ىساح ةرئاد يركسلا ىضرم ةيعمج
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صاخشألاو تالئاعلل ةبسنلاب ىرخأ رصانع ءاوتحاو ايلود ةددحملا رقفلا ةبتع لثم ةددحم تابتع دامتعا–
.اهلاكشأ فلتخمب ةمورحملا تائفلا  ةيلعف ةفصب رصحل ،مهب لفكتملا

ةيفرحلاو ةيديلقتلاو ةيوديلا تاطاشنلا لك ،ةيلوؤسم لكبو ةحلم ةيعامتجا تالاح اهرابتعا نم داعبتسا–
.اهؤاصحإ نكمي ال ليخادم ردت اهنوك ،هب حرصملا ريغ طاشنلاو لظلا تاطاشنو ةينهملاو

ءاصحإ ةمهم اهل دنست ،ةيدلب لك ىوتسم ىلع ةمئاد ناجل ةينوناق صوصنبو ةيمسر ةفصب ثادحإ–
طاشنلاب ةينعملا تارادإلا نع نيلثممو ءايحألا ناجلو تايدلبلا نم لكشتت ،ةمورحملا تائفلا تالاح ةعباتمو
.ةنسلا لالخ ةيرود ماهم اهل نوكت ةيالولا ىوتسم ىلع ةدوجوملا يعامتجالا

ريضحت يف ةيلحملا ةيرادإلا تاراطإلا كارشإ بجي لب ،طقف نيبختنملل ةيعامتجالا تافلملا ماهم دانسإ مدع–
رييستلا ةرئاد يف ىمانتتو رهظت تالالتخالا نم اريثك نأ رابتعاب ةمورحملا تائفلا مئاوق طبضو تافلملا هذه
.ةبختنملا سلاجملا بقاعتو لوادتب موكحملا

ناجللا فرط نم اهلالغتسا نكمي يتلا ريياعملا فلتخم نمضتت ةصتخم تاهج نم ةفلتخم جذامن ميدقت–
.ةمورحملا تائفلا ديدحتو رصح يف ةيلحملا

،ايبسن ةئفلا هذه ىوتسم عفر ققحي امب ةلودلا معد نم ةديفتسملا تائفلل ةيرهشلا حنملا عفر حارتقا–
.ىرخأ ةيعامتجا تالاح يف اهجاردإ مدع يلاتلابو

.تايدلبلا ىوتسم ىلع اهلامعتسا ميمعتل ةمورحملا تائفلاب ةصاخلا ةيقاطبلا جذومن رادصإ–

ديدحتو نيمورحملا صاخشألا وأ تالئاعلا ةدئافل اهتاينازيم نم لاومأ خضب ناكمإلا دنع تايدلبلل حامسلا–
ىندأ يبلت ال يتلا حارفألا قوقح تاداريإ نم صصخت يتلا كلت ىلع ةوالع ،زوعلا ةجرد بسح وأ ةئف لكل اهفقسأ
.تايدلبلا بلغأ ىدل ةلماك ةنس لالخ ةلصحملا تاداريإلا ةلآض ىلإ رظنلاب نيزوعملل ةيرورضلا تاجايتحالا

لمعلا يف اهفرصت دودحو اهتايحالص ديدحتو اهلمع قرطو ةيريخلا تايعمجلا لمع مظنت نيناوق رادصإ–
.لاجملا اذه يف تايدلبلا عم كرتشملا لمعلل ةيعوضوم تايلآ ديدحتو يريخلا

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ةيادرـغ ةـيالو( بسبـس ةيدلبل

: يــتأي امب مكيفاوأ نأ ينفرشي

:يتأي اميف لثمتت ثيح ،ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل ةيدلبلا معد طاشن صوصخبو ةبسنلاب•

 : يتآلاك اهّفنصنو ،ةناعإلا ءالؤه حنمب مايقل سسأ نمضت سيياقمو ريياعم عضوب موقن *

: ىــــــلوألا ةـــــئفلا
،لــخد نودــــبو نوــــجوزتملا .1

،لـــــخد نودبو٢ يواـسي وأ رثكأ دالوأ ددعب نوجوزتملا .٢

.جد000.01 نع لقي لـــخد نودبو ادالوأ لـفكت يتلا ةـلمرألا .3

: ةــــــيناــثــلا ةــــــئفلا
،جد000.01 : لخد نودبو٢ نم لقأ ادالوأ ددعب نوـجوزتملا .1

.جد000.01 : لــخد نودبو ادالوأ نلفكي يتاللا تاقلطملا .٢

: ةـــــــــثلاثلا ةـــــئفلا
،جد000.٥ : لخد نودبو4 يواـسي وأ رـثكأ دالوأ ددعب نوـجوزتملا .1
،جد000.٥ : لخد نودبو ةنس٥3 نم رثكأ تاقلطملا .٢
.لــــــــــــــــخد نودب تاــقلطملا .3
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 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ةـيادرغ ةــيالو( ةبناعشلا يليلتم ةيدلبل

 : تاحرتقملا ضعبب مكتدايس يفاوأ نأ ينفرشي

ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلا ديدـحـت يف تايدلبلا رود .1

ةيعامتجالا تادعاسملا نم ةدافتسالل نيلهؤملا صاخشألا ةيقاطب يف مكحتلا بايغ .1.1

تايدلبلا لبق نم ةمدقملا تادعاسملا نم ةدافتسالا طورشل ةددحملا ريياعملا بايغ .1.2

ةدعاسم يأ نم ةدافتسالل تائفلا ديدحت اهلالخ نم متي ةينوناق ةيلآ عضو بجي تالاجملا هذه صوصخب
.)ريياعم( عضو يأ ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةدحوم نوكتو

ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل معدلا تاطاشنل ةرخسملا ةيلاملا تايناكمإلا .2

ةيعامتجالا تاقفنلا ةيطغتل ةهجوملا تاداريإلل رثكأ ةئبعت ةرورض .2.1

صاخشألل تانوعمو حنم ىلإ لّوحتلAVT يلامجإ نم بستحت يتلاو ةددحملا %٢ ةبسنلا يف رظنلا ةداعإ
.نيجاتحملا

ةمورحملا ةيعامتجالا تائفلل ةهجوملا معدلا تايلمع ذيفنت طورش .3

ناضمر ةفقب ةصاخلا ةيلمعلا .3.1

.ةيلاملا تايناكمإلاو ةيناكسلا ةفاثكلا بسح تايدلبلا ةمهاسم فقس ددحي ينوناق زيح عضو يف ريكفتلا

 ينماضتلاو يريخلا عباطلا تاذ تايعمجلا حلاصل تايدلبلا لبق نم ةحونمملا تادعاسملا .3.2

عاطتقالل ةبسنلاب لاحلا هيلع وه ام لثم ةدافتسالا ةبسن ديدحتب ةينوناق ةدعاق ىلإ بناجلا اذه عاضخإ
.رامثتسالاو زيهجتلا تاقفنل

.خلإ... %٢ نامضلا قودنص يف ةمهاسملا %4 ريغلا ةدئافل صصحو تامهاسمو %3 تائيهلا فلتخمل ةناعإ

تاناعإلا نم ىرخألا لاكشألا .3.3

ةداعإ ةرورض عم;ةيميلقإلا تاعامجلا اهمدقت يتلا اهتيعونو تاناعإلا هذه لثم مظنت ةينوناق صوصن عضو
.10/70/0791 خيراتب ةلدعملا1Cةميلعت ىوتحمو ةيدلبلا ةينازيم ةنّودم يف رظنلا

.٢C يرازولا روشنملا–

.71/٢0/4891 خيراتب17-48 : مقر موسرملا–

.٢٢/10/٥891 خيراتب كرتشملا يرازولا رارقلا–

.ةيرئازجلا ةلودلل ةيلاحلا تالوحتلاو ىشامتت حبصت يكل

تاقرفتم

رفوتتال يتلا تائفلل ةبسنلاب ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم ىلع ضيرم ةلاحإب ةصاخلا ةيرادإلا تاءارجإلا طيسبت •
.ليفك ىلع

.لمعلا نم تاونس )6( تس يضم دعب مهبطش مت نيذلاSIAD نم نيديفتسملا ريصم يف ريكفتلا •

.اهتلآضل ارظن حنملا عيمج عفر يف ريكفتلا •

.رخآ وأ ببسل هبطش مت ديفتسم يأ ضيوعتل ةينوناق ةيلآ يف ريكفتلا •
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ريست يتلا دعاوقلا ةيمهأ ىلإ رظنلاب ،نينطاوملل ةيمويلا ةايحلا يف ةغلاب ةيمهأ ةيندملا ةلاحلا يستكت
ثادحألا مهأ ةيندملا ةلاحلا قئاثو لجست ،لعفلابو .عمتجملا لخاد وأ ،ةلئاعلا لخاد ءاوس ،صاخشألل ينوناقلا دوجولا
ءاطخألا نم ريبك ددعب مستا ةيندملا ةلاحلا ةحلصم رييست نأ ريغ .)ةافولا ،جاوزلا ،ةدالولا( ةايحلا زيمت يتلا
لجأ نم ةريبك ةيطارقوريب نم نطاوملا ةاناعم ىلإ ةفاضإلاب ،اهليجستب وأ دوقعلا دادعإب قلعت اميف ءاوس ،ةيداملا
.دايدزالا تايدلب راقم وحن يرابجإلا لقنتلا نمو ،قئاثولا هذه ىلع لوصحلا

جماربلا نم ةعومجمب ،ةريخألا تاونسلا لالخ ،ةيمومعلا تاطلسلا ترداب ،صئاقنلا هذه كرادت ةيغبو
بيرقتو ،ةيرادإلا قئاثولا ىلع لوصحلا ليهستو ،ةيلحملا ةيمومعلا ةمدخلا ةنرصعو نيسحت ىلإ فدهت تاءارجإلاو
 .نطاوملا نم ةرادإلا

نإ” ركذن410٢و٢10٢ يتنسل ةموكحلا لمع جمانرب اهيلع زكترا يتلا رواحملا نيب نم هّنإف ،راطإلا اذه يفو
ططخمل ةيساسألا فادهألا دحأ لكشت ةنكاسلا ةمدخ يف اهلعج دصق اهثيدحتو ةيمومعلا قفارملا ةفاك ليهأت ةداعإ
تابلطتملل ةباجتسالا دصق تامدخلا ةيعون نيسحتو ةيمومعلا قفارملا ةنرصع ةلصاوم”و1”ةموكحلا لمع
”ةنكاسلل رارمتساب ةيمانتملاو ةمزلملا

٢
.

فيفخت ىلإ فدهت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا نم ةعومجم رودص عم ةازاوملابو ،ضرغلا اذهل
مادختسا” ةيلمع يف عورشلا ةرشابم مت ،ةيرادإلا قئاثولا ضعب ىلع لوصحلا ةيلمع ليهستو ،تاءارجإلا ضعب
 .110٢ ةنس نم ءادتبا اهذيفنت ةرشابم تمتو ،ةيدلبلل ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يف ”ةيتامولعملا

نم ةعومجمب ،ةيمومعلا تاطلسلا ترداب ،ةيندملا ةلاحلا ةحلصم رييست زيمت يتلا صئاقنلا كرادت دصق
قئاثولا ىلع لوصحلا ليهستو ،ةيلحملا ةيمومعلا ةمدخلا ةنرصعو نيسحت ىلإ فدهت يتلا تاءارجإلاو جماربلا
.نطاوملا نم ةرادإلا بيرقتو ،ةيرادإلا

ةيندملا ةلاحلل ةيدلبلا ةحلصم يف يلآلا مالعإلا مادختسا ةيلمع ذيفنتو قالطإب ةردابملا تمت ،اذه لجأ نمو
لجس ءاشنإل ةيلوأ ةوطخك ةيندملا ةلاحلا تالجس ةنمقر يف ةيلمعلا هذه لثمتتو .110٢ ةنس نم ءادتبا

ةثعب وأ ،ةيرادإ ةقحلم وأ ،ةيدلب لك ىوتسم ىلع ةيمقرلا قئاثولا ميلستب حمسي ،ةيندملا ةلاحلل يلآ ينطو
.دايدزالا ةيدلب رقم ىلإ لقنتلا نود ،ةيلصنق ةرئاد وأ ،ةيسامولبد

يف610٢ ىلإ٢10٢ نم ةدتمملا ةرتفلا ناونعب،سلجملا لبق نم ةزجنملا تاقيقدتلا لالخ نم نــّيبتو
ةلاحلا ةحلصم يف ةيتامولعملا مادختسا ّنأ ،ناسملتل ةيميلقإلا ةفرغلا صاصتخال ةعباتلا سمخلا تايدلبلا
لوحت تلاز ال ليقارعلا ضعب نأ ريغ .ناكسلا نم ةريبك ةبسن ىلع يباجيإ رثأ ،الامجإ ،هل ناك ةيدلبلل ةيندملا
يف صقنب ،صوصخلا ىلع تابوعصلا هذه قلعتتو .ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلل لثمألا لالغتسالا نود
اهنم ضعبلا طبر مدعو ةيرادإلا تاقحلملل فيعضلا لالغتسالا اذكو ،نيمدختسملا ليهأت يف زجعو ،تازيهجتلا

 .ينطولا لجسلاب تارادإلا ضعب طبر يف رخأتلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيرصبلا فايلألاب

 ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يف ةيتامولعملا مادختسا .٩
 سابعلب يديسو ناسملت تايالول ةعباتلا تايدلبلا يف

ةماعنلاو تنشومت نيعو ترايتو

٢10٢ ةنس ربمسيد6٢ ءارزولا سلجم1
410٢ يام – ةموكحلا لمع ططخم٢
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،ةيندملا ةلاحلل يلآ ينطو لجس ءاشنإل ةيلوأ ةوطخك ةيندملا ةلاحلا تالجس ةنمقر يف ةيلمعلا هذه لثمتتو

نود ةيلصنق ةرئاد وأ ةيسامولبد ةثعب وأ ةيرادإ ةقحلم وأ ةيدلب لك ىوتسم ىلع ةيمقرلا قئاثولا ميلستب حمسي

ةفـّلكملاو ةديعبلا تالقنتلا ءانع نم ةنكاسلا نم ةضيرع ةحيرش يفعي ام وهو ،دايدزالا ةيدلب رقم ىلإ لقنتلا

 .انايحأ

ذيفنتلا زيح عضو طورش مييقت ىلع ،710٢ ةنسل هطاشن جمانرب ناونعب ،ةبساحملا سلجم فكع ،هيلعو

يتلا )٥( سمخلا تايالولل ةعباتلا تايدلبلا نم ةنيع لالخ نم ،ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يف ةيتامولعملا مادختسا

،ةماعنلاو تنشومت نيعو ترايتو سابعلب يديسو ناسملت يهو ،ناسملتل ةيميلقإلا ةفرغلا صاصتخا نمض لخدت

    .610٢ ىلإ٢10٢ نم  ةدتمملا تاونسلا لالخ

اميس ال ،اهريثأت مييقتو ،ةهج نم ةيلمعلا هذه ديسجت فدهب ةذختملا ريبادتلا مييقت ىلإ ةباقرلا هذه فدهتو

ةهج نم ،نطاوملا نم ةرادإلا بيرقت يف اهتمهاسم ةجردو ،ةديدجلا تاءارجإلا هذه يف نيمدختسملا طارخنا ىدم

.ىرخأ

ةذوخأم1ةيدلب64 فرط نم اهؤلم مت تانايبتسا دادعإ قيرط نع تامولعملا ءاقتسا ىلع تايرحتلا تزكترا

ميظنتلاو ،ةيلحملا ةرادإلا وريدم مهو ،تايدلبلا ةدعاسمو ةقفارمب نيفلكملا نيلعافلا عم تالباقم ةجمربو ،ةنيعك

نيع يف ةباقر تايلمع قيرط نع مث ،ةينعملا تايالولل ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ةماعلا نوؤشلاو

ةدريسمو ةسعلا بابو يديهم نب ىسرمو ةيانحلاو يشمرلاو ناوتشو ةروصنملا يهو ،ةيدلب31 تلمش ناكملا

ةيالو( لالغأو ةقراتو ةيرماعلاو رجحوب مامحو حلاملاو )سابعلب يديس ةيالو( راطملو )ناسملت ةيالو( ةقاوفلا

.)تنشومت نيع

ةدريسم -ءاثالثلا قوس -ةسعلا باب -نسوالف -ةيلحاوسلا -يديهم نب ىسرم -ةيانحلا -يشمرلا -تاوزغلا -ناوتش -ةروصنملا( ناسملت1
-ميهارب نب ىفطصم -نيرم - سيفناخوب -ءاملا سأر -ةناهز يساح -سيداب نب -نسحل يديس( سابعلب يديس )،يناوسلا -نسارمغي راد -ةقاوفلا

- نيعبسلا -فيقشوب نيع - ترامخت -ينومحدلا - ةيدهملا - بهذلا نيع -ةيوحرلا - رقوسلا( ترايت ،)راطمل -ةنرامعلا - يديسوب يلع يديس
ةماعنلاو ،)ةصاهلو - ةبلطلا نيع - ةدع نب يديس - ءاعبرألا نيع - لالغأ - ةقرات - ةيرماعلا -رجحوب مامح - حلاملا( تنشومت نيع )ةجيافلا
.)ضويبلا - رامع نب نمكم  - ءارفصلا نيعلا  - ةيرشملا(
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ىلع ،هل ناك ،ةيدلبلل ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يف ةيتامولعملا مادختسا نأ ةزجنملا تاقيقدتلا لالخ نم نيبتو
لجسلل لثمألا لالغتسالا نود لوحت تلاز ال ليقارعلا ضعب نأ ريغ .ةنكاسلا نم ريبك ءزج ىلع يباجيإ رثأ ،مومعلا
يلآلا مالعإلا يسدنهم يفو داتعلا يف صقنب ،صوصخلا ىلع تابوعصلا هذه قلعتتو .ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا

 .تايقيبطتلا ضعب ةيدودحمو ،ةيرصبلا فايلألاب ةيرادإلا تاقحلملا ضعب طبر مدعو ،نيمدختسملا نيوكت يفو

سلجم فرط نم اهيلإ ةراشإلا تمت ،نيلهؤملا نيمدختسملا صقنب ةقلعتملا كلت اميس ال ،ليقارعلا هذه ضعب
ةديلبلل ةيميلقإلا ةفرغلا فرط نم اهؤارجإ مت يتلا ةباقرلا ةيلمع ةبسانمب410٢1 ـل يونسلا هريرقت يف ةبساحملا

ىلفدلا نيعو ةيدملاو ةديلبلا تايالول ةعباتلا تايدلبلا ىوتسم ىلع ةيندملا ةلاحلا قئاثو ةنمقر عوضوم لوح
.فلشلاو

ةيدلبلل ةيندملا ةلاحلا ةحلصم رييست يف ةيتامولعملا لاخدإ ةيلمع ذيفنت .1

ميلستب ،اهلامتكا دنع ،ةيندملا ةلاحلل ةيدلبلا ةحلصملا يف٢ ةيتامولعملا مادختسا ةيلمع حمست نأ ضورفملا نم
ةيسامولبيدلا تاثعبلاو ةيرادإلا تاقحلملاو تايدلبلا لك يف نينطاوملل ةيندملا ةلاحلا قئاثو نم ةيمقر خسن
.ةيلصنقلا رئاودلاو

: يه ،لحارم )3( ثالث ىلع اهزاجنإ مت ةيلمعلا هذه

يف ةلجسملا ةافولا دقعو جاوزلا دقعو دايدزإلا دقع : ةيندملا ةلاحلا قئاثو مهأل يئوضلا حسملاو3ةنمقرلا–
.ةيلحم تانايب ةدعاق ءاشنإ اهنع جتن يتلاو ،ةيدلب14٥1

نوناقلا بجومب ،ةيدلب14٥1 تانايب دعاوق ديحوت ربع لكشملا ،ةيندملا ةلاحلل4يلآلا ينطولا لجسلا ءاشنإ–
0791 ةنس رياربف91 يف خّرؤملا0٢-07 مقر رمألل ممتملاو لدعملا ،410٢ ةنس تشغ9 يف خرؤملا80-41 مقر
  .٥ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو

يف ةيتامولعملا مادختسا ةيلمع يف ةيساسألا ةدعاقلا هرابتعاب ،ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا نمضتي
.ةلمتحملا تاليدعتلا كلذ يف امب ،نييرئازجلا نينطاوملل ةيندملا ةلاحلا رصانع فلتخم ،ةيندملا ةلاحلا ةحلصم
،اميس ال ،حمست ،جولولا ةلهس ،ةيمقرلا تانايبلل ةزكرمم ةينطو ةدعاق ءاشنإ ىلإ لالغتسالا زيح هعضو فدهيو
  .ةيطارقوريبلا رهاظم لك ةبراحمو نطاوملا نم ةرادإلا بيرقت ةيندملا ةلاحلا قئاثو نع ةيمقر خسن ميلستب

حامسلا ربع ،410٢6 ةنس سرام رهش نم ةيادب ،ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتسا ةيلمع قالطإ–
ىلإ جولولاب ،ةيلصنقلا رئاودلاو ةيسامولبدلا تاثعبلاو ةيرادإلا تاقحلملاو تايدلبلل ةيندملا ةلاحلا طابضل
.ايزكرم ةظوفحملا ةيمقرلا دوقعلا لصأل ةقباطم خسن ميلستو ،ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا

.ةبساحملا سلجمل410٢ يونسلا ريرقتلا1
لجسلا ىلإ جولولا لجأ نم تايقيبطتلاو تاكبشلاو يلآلا مالعإلا لئاسو لامعتسا : ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يف ةيتامولعملا مادختسا٢
.ةيمقر خسن ميلستو ينطولا
تانايب ةدعاق ءاشنإ فدهب اهنيزختو يئوضلا اهحسم ةيلمع ربع اهتنمقر يف تلثمتو ،طقف ةيندملا ةلاحلا قئاثو تسم ةيلمعلا هذه3
.ةيلحم
.مهل صخرملا نيلمعتسملا لك فرط نم جولولا لهس يلآ ينطو لجس ءاشنإ لجأ نم ةيلحملا تايطعملا تانايب دعاوق ديحوت ةيلمع4
0791 ةنس رياربف91 يف خرؤملا0٢-07 مقر رمألل ممتملاو لدعملا ،410٢ ةنس تشغ9 يف خرؤملا80-41 مقر نوناقلا نم )1 ةرقف(٥٢ ةداملا٥
اهتاقحلمو تايدلبلاب طبتري ةيندملا ةلاحلل يلآ ينطو لجس ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ىدل ثدحي” ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو
.”ةيلصنقلا رئاودلاو ةيسامولبدلا تاثعبلا اذكو ،ةيرادإلا
.410٢ ةنس رياربف31 يف ةخرؤملا٥341 مقر ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةميلعت6
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نع ةرداصلا ،110٢ ةنس ناوج9 يف ةخرؤملا161 مقر ةلاسرلا قيرط نع اهريطأت مت ةيتامولعملا لاخدإ ةيلمع
ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر مالعإ نمضتتو ،ةالولل ةهجوملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
: لجأ نم ةيرورضلا ريبادتلا ذاختا ةرورضب ةيدلبلا

،ةصقانلا وأ ةفلتملا تالجسلا ءاشنإ ةداعإ–

ةـيـلـخادـلا ةرازو فرـط نـم ةدـعملا ةـيـنـقـتـلا تاـقاـطـبـلا قـفو ةـيــتاــموــلــعملا تاــكــبشو داــتــعــلا عضوو ءاــنــتــقإ–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

.ةيتامولعملا تاقيبطتلا لالغتسا لاجم يف كابشلا ناوعأ نيوكت–

ةفلتملا تالجسلا ءاشنإ ةداعإ .1.1

تالجسلا ضعب ءاشنإ ةداعإ ةيلمع دهشت ،هالعأ ةروكذملا161 مقر ةلاسرلا يف ةدراولا تاميلعتلل افالخ
يف لدعلا ةرازو فرط نم لجسملا رخأتلا ببسب اميس ال ،تايدلبلا ضعب يف اربتعم ارخأت ةصقانلا وأ ةفلتملا

: هّنأ ثيح ،ةصقانلا وأ ةفلتملا تالجسلا ءاشنإ ةداعإب ةفلكملا ناجللا بيصنت

ةيانحلاو نسوالفو ريمعو سوسراو ينبو يلاليجلا يديسو ةلابجو نوميم دالوأو ةيلحاوسلا تايدلب يف–
يف اهمامتإ متو ،410٢ ةنس يف الإ ةيلمعلا يف قالطنالا متي ملو .الجس4٢ ءاشنإ ةداعإ متي مل )ناسملت ةيالو(
.ةلصاوتم تلاز ال ةيلمعلاف ىرخألا تايدلبلا يف اّمأ )سوسراو ينب و ةيلحاوسلا( طقف نيتيدلب

9٢6٥  هعومجم ام ،ناسملت ةيالو ىوتسم ىلع ،ليجست مت )710٢ ةنس ةياهن( ةباقرلا ءارجإ خيرات ةياغ ىلإ
.دعب يئوضلا حسملا اهلمشي مل ،اهؤاشنإ داعملا ريغ ةفلتملا تالجسلا نمض نم ،جاوز دقع94و دايدزإ دقع

ىلإ7891 نم تاونسلل جاوزلا تالجس ءاشنإ ةداعإ يف قالطنالا متي مل )ترايت ةيالو( تمدقات ةيدلب يف–
ّالإ قلطنت ملف ،)3981 ةنس( يلصألا لجسلاب ةقلعتملا كلت امأ ،دعب اهنم ءاهتنالا متي ملو ،410٢ ةنس يف ّالإ9891
نأ ثيح ،ةيعضولا هذه سفن ةيالولا سفنل ةعباتلا ينغلا دبع يس ةيدلب دهشتو .810٢ ةنس يفناج03 خيراتب
3٢ خيراتب ّالإ قلطنت مل جاوز لجس8٢و ،6691 ىلإ1691 نم تاونسلل ةيعامجلا ماكحألل الجس1٢ ءاشنإ ةداعإ

 .دعب اهمامتإ متي ملو ،610٢ ةنس سرام

ةيتامولعملا تاكبشو داتعلا بيصنتو ءانتقا .1.2

فرط نم ةددحم ةينقت تاقاطب قفو صاخ داتع ءانتقا تايدلبلا نم بلُط ،تالجسلا ةنمقر ةيلمعل اريضحت
ةـيـكـلسلا تالصاوـمـلـل ةـيـئالوـلا تاـيرـيدملا تلسارو .ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازو
بيساوح نم داتعلا اذه نوكتيو .هؤانتقا بجاولا داتعلا تازيمم ليصافت ةنيبم تايدلبلا ةينطولا ةيكلساللاو
.مداوخو ةيئوض تاحسامو تاعباطو ةقاط تالوحمو

ةصصخملا ةينقتلا تالحملا يف نمألا ريياعم مارتحا ةرورضب ىرخأ تاميلعت لالخ نم ،ريكذتلا مت امك
نامضب تايدلبلا مزتلت ضرغلا اذهلو .ةيوهتلاو لزعلاو ،ةيامحلا طورش اميس ال ،هيجوتلا تادعم ناضتحال
.)نايذالوف ةذفانو باب( تالحملا نمأو )يئابرهك دلوم( ةقاطلل يطايتحا ردصمو ،مئالم فييكت

نم تاناعإ ىلع تلصحت يتلاو )فاص ينب ةيدلب ادع ام( تنشومت نيع ةيالول رئاودلا راقم تايدلب ءانثتساب
)٥( سمخلا تايالولل ةعباتلا ىرخألا تايدلبلا لك ،ةنمقرلا ةيلمع قالطإل يرورضلا داتعلا ءانتقال ةيالولا فرط
.ةناعإ يأ ىلع لصحتت ملو ،ةصاخلا اهدراوم نم ءانتقالا ةيلمع تلّوم

ةيدلب صصخت مل لاثملا ليبس ىلعف ،داتعلا ءانتقال ةصصخملا ةيلاملا ةفلغألا يف ريبك توافت ليجست مت
ةيدلب تصصخ امنيب ،)٢( نيتعباطو بيساوح3 ءانتقال جد006.٢43 غلبم ىوس )سابعلب يديس ةيالو( ةنرامع
مدع نإ .مداخو ةيئوض تاحسام4و تاعباط4و ابوساح٥1 ءانتقال جد00٥.117.٢ غلبم )ناسملت ةيالو( نسوالف
تايالولا فرط نم تابه قيرط نع هتيطغت مت تايدلبلا ضعب فرط نم اهؤارجإ مت يتلا تاءانتقالا ةيافك
.ةينعملا

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو فرط نم ةزكرمم زيهجت ةيلمع ليجست مدع نع ةجتان ةيعضولا هذه
.ضرغلا اذهل ةصصخم تايالولا فرط نم تاناعإ بايغ نع اذكو ،صاخلا داتعلا اذه ءانتقال ةهجوم ،ةينارمعلا
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غلبملاةيدلبلاةيالولا

ناسملت

سابعلب يديس

تنشومت نيع

ترايت

ةماعنلا

ةسعلا باب

نسارمغي راد

نسوالف

سيفناخوب

ميهارب نب ىفطصم

ةنرامعلا

ةيرماعلا

لالغأ

ةصاهلو

بهذلا نيع

ةيدهملا

ةيرشملا

972.500

1. 644.000

2.711.500

1.258.000

1.940.000

342.600

1.449.600

795.000

489.750

1.806.000

2.512.000

2.202.000

هؤانتقا مت يذلا داتعلا

يئوض حسام٢ ،تاعباط7 ،بوساح٢

،يئوض حسام٢ ،تاعباط3 ،بوساح٢
مداخ1

،يئوض حسام4 ،تاعباط4 ،بوساح٥1
مداخ1

يئوض حسام1 ،تاعباط٢ ،بوساح٥

يئوض حسام1 ،تاعباط3 ،بوساح6

ةعباط٢ ،بوساح3

يئوض حسام1 ،تاعباط4 ،بوساح01

مداخ1،يئوض حسام1

تاعباط3 ،بوساح8

،يئوض حسام1 ،تاعباط4 ،بوساح01
مداخ1

،يئوض حسام4 ،تاعباط8 ،بوساح9
مداخ1

،يئوض حسام01 ،ةعباط11 ،بوساح01
مداخ1

)جد : ةدحولا(

مت يذلا داتعلا ىوتحم اذكو ،داتعلا ءانتقال تايدلبلا ضعب فرط نم ةصصخملا غلابملا هاندأ لودجلا نّيبي
.)ةيئابرهكلا تاديدمتلاو ةقاطلا تالوحمو بتكملا داتع ءانثتساب( هؤانتقا
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لجأ نم تايدلبلل تاناعإ حنم مدع ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ةيلحملا ةرادإلا وريدم رسف دقو
.ةربتعم غلابم صيصخت بلطتي ال يذلاو ،ريخألا اذه ةيمهأ مدعب داتعلا اذه ءانتقا

ةنرامع تايدلبك ،ةيلمعلا هذه زاجنإل ةفيعض غلابم ىوس صصخت مل تايدلبلا ضعب نأ نيبتي هنأ ريغ
ريغ لظي هزوحت يذلا يلآلا مالعإلا داتع نأ ربتعتو ،)هالعأ لودجلا يف ةروكذملا( لاثملا ليبس ىلع ةصاهلوو لالغأو
.اهل ةعباتلا ةيندملا ةلاحلا حلاصمل نسحلا ريسلا نامضل ٍفاك

سفن تمدق ،اهنم ضعبلا فرط نم هؤانتقا مت يذلا داتعلا ةيمهأ نم مغرلابو ،هاندأ ةروكذملا تايدلبلا ّنإ
ىفــــــطصم )ناســـــملت ةيالو( نــــــسوالف–يشـــمرلا –نسارمـــــــــــــغي راد–ةسعلا باب تايدلبب رمألا قلعتيو .ةظحالملا

بهذلا نيع–ةيدهملا )تنشومت نيع ةيالو( ةيرماعلا )سابعلب يديس ةيالو( سيفناخوب– ةنرامع–ميهارب نب
.)ةماعنلا ةيالو( ءارفصلا نيعلاو ةيرشملاو )ترايت ةيالو(

دوجوملا داتعلا ديدجت ةرورضو ،ةهج نم ةيلاملا تايناكمإلا صقن ةلكشم ةسعلا باب ةيدلب ولوؤسم راثأ دقو
داتعلا نأو ،ايطايتحا اداتع كلتمت ال ةيدلبلا نأ يديهم نب ىسرم ةيدلب ولوؤسم حرص امنيب ،ىرخأ ةهج نم
.باطعألا ريثك ايلاح لمعتسملا

يف زجعلا ببسب اميس ال ،تاكبشلاو داتعلا ةنايصب ةقلعتملا كلت رهظت ،داتعلا ةيافك مدع لكاشم ىلإ ةفاضإ
،ةنايصلا لاجم يف نيسدنهملا نيوكت بايغو ،ناديملا اذه يف نيصتخم نيسدنهم فيظوتل ةيلاملا بصانملا

.تاقفنلا نم عونلا اذه ةيطغتل ةهجوملا ةيلاملا تادامتعالا فعضو

ظحول دقف )ةيئابرهكلا تالصولا تانازخ( جزملا تانازخو مداوخلا ةيامحو لزع طورشب قلعتي اميف امأ
،)ترايت ةيالو( ةجيافلاو )تنشومت نيع ةيالو( لالغأ يتيدلب ءانثتساب ،تايدلبلا بلغأ يف نمألا ريياعم مارتحا

رطخ هنع بترتي دق ام وهو ،بتاكملا قيض ببسب ةمئالم ريغ فورظ يف هيجوتلا تادعم عضو امهيف متي نيتللاو
.ةساسحلا تادعملا هذه فلت

نيمدختسملا نيوكت .١.٣
ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتسالا زيح عضوو تالجسلا ةنمقرو يئوضلا حسملا تايلمع زكترت

هذهب قلعتي اقبسم انيوكت طقف سيل ،بجوتسي امم ،ةيتامولعملا تاكبش لالغتساو يلآلا مالعإلا داتع ىلع
.نيمدختسملا ةدئافل الصاوتم انيوكت كلذك لب ،تايلمعلا

١١0٢ ةنس وينوي9 يف ةخّرؤملا١6١ مقر ةلاسرلا يف ةياصولا فرط نم اهيلع صوصنملا تاءارجإلا نيب نم
.ةيتامولعملا تايقيبطتلا لالغتسا لاجم يف كابشلا ناوعأ نيوكت ركذن ،هالعأ ةروكذملاو

نب–نيرم )ناسملت ةيالو( ةسعلا باب–يناوسلا–ءاثالثلا قوس تايدلب يمدختسم نأ وه ظحالملا نأ ريغ
يأ نم اوديفتسي مل )ترايت ةيالو( بهذلا نيع– ةيدهملاو )سابعلب يديس ةيالو( ءاملا سأر– سيفناخوب–سيداب
.ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتسالا زيح عضو دعب وأ ،ةنمقرلا ةيلمع قالطنا لبق ءاوس ،نيوكت

نيفظوم وأ )١( ادحاو افظوم ىوس ةمظنملا نيوكتلا تارود لمشت مل ،هاندأ لودجلا يف ةروكذملا تايدلبلا يف
.)٢( نينثا

يديهم نب ىسرم
ةقاوفلا ةدريسم

ءاعبرألا نيع
ةدع نب يديس

ةبلطلا نيع
ميهارب نب ىفطصم

ةناهز يساح
راطمل

ةنرامعلا
ةجيافلا

ناسملت

تنشومت نيع

سابعلب يديس

ترايت

0١
9
٢١
8
7
١٢
٢١
0١
5
١١

١
٢
١
٢
٢
١
١
١
٢
١

يفظوم ددعةيدلبلا
ةيندملا ةلاحلا

نيفظوملا ددعةيالولا
نيوكت نم نيديفتسملا
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تمظن اهنوك كلذو ،يفاكلا ردقلاب لاجملا اذه يف تايدلبلا ةقفارمب تايالولا ضعب مقت مل ،ىرخأ ةهج نمو
ىلع تأرط يتلا تاليدعتلاب ةقلعتملا عيضاوملا تلوانت يتلا ةينيوكتلا تارودلا نم ادودحم اددع رخأتم لكشب
: راطإلا اذه يفو ،تاءارجإلا فيفختو ةديدجلا تايقيبطتلا لالغتساو ءاطخألا بيوصتو ةيندملا ةلاحلا

،تايدلبلا يمدختسمل ناكملا نيع يف ةريصق ةينيوكت تارودب تنشومت نيع ةيالو تفتكا –
،ةرودلل مايأ )5( ةسمخ ةدمل نيتينيوكت نيترود ىوس ،5١0٢ ةنس لالخ سابعلب يديس ةيالو مظنت مل –

،ةيدلب لكل نوع لدعمب يأ ،ةيندملا ةلاحلاب افلكم انوع٢5 ةدئافل
لالخ )ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا اتيريدم( ناسملت ةيالو تمظن –

،ةيندملا ةلاحلا ناوعأ ضعب ةدئافل مايأ5و٣ نم ةينيوكت تارود )٣( ثالث5١0٢و4١0٢ يتنس
.تايدلبلا يمدختسم ةدئافل ةينيوكت ةرود ةيأ ترايت ةيالو مظنت مل –
ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتسا فورظ .٢
اهتقفارم تمت ،اقباس هفادهأ ىلإ قرطتلا مت يذلاو ،ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتسا ةيلمع ّنإ

فرط نم ةيندملا ةلاحلا قئاثو بلط نم ليلقتلاو ،ةيرادإلا تافلملا فيفخت ىلإ فدهت ،ىرخأ ةيليهست تاءارجإب
.تالقنتلا ءانع مهبينجتو ،نينطاوملا

ةمئاق ددحي يذلا4١0٢ ةنس رياربف7١ يف خّرؤملا57–4١ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب مت ،راطإلا اذه يفو
مت كلذ دعبو .حلاصملا نيب ام )٢( ناتنثا اهنيب نم ،4١ ىلإ ةقيثو8٢ نم ةريخألا هذه صيلقت ،ةيندملا ةلاحلا قئاثو
بجومب كلذو ،ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا نمض ةرفوتملا ةيندملا ةلاحلا قئاثو ميدقت نم نينطاوملا ءافعإ
ةلاحلا قئاثو ميدقت نم نطاوملا ءافعإ نمضتملاو5١0٢ ةنس ةيليوج7٢يف خّرؤملا40٢–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا
ربمتبس9 يف ةخّرؤملا06٣٢  مقر ةيرازولا ةميلعتلاو ،ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا نمض ةرفوتملا ةيندملا

.هقيبطت تايفيكو طورشب ةقلعتملاو5١0٢ ةنس
اهريثأت ىدمو ةزجنملا لامعألا .٢.١
مادــخــتسا ةــيــلــمــع يف ىلوألا ةوــطخلا اــهراــبــتــعاــب ،ةــيــندملا ةــلاــحـــلـــل يلآلا ينـــطوـــلا لـــجسلا ءاشنإ ةـــيـــلـــمـــع نإ

اذهلو .ةيدلب لك ىوتسم ىلع ةيلحم تانايب ةدعاق ءاشنإ ةيلمع اهتقبس ،ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يف ةيتامولعملا
هذه نإ .)جاوز ،ةافو ،دايدزا( دوقعلا لكل يئوضلا حسملاب كلذ دعبو ،مزاللا داتعلا ءانتقاب تايدلبلا تماق ،ضرغلا
.)ةفلتم تالجس اهب يتلا كلت ءانثتساب( تايدلبلا بلغأ يف ةيلك اهزاجنإ مت ةيلمعلا

ريوطت مت امنيب ،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيئالولا تايريدملا فرط نم تاكبشلا عضو مت
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا فرط نم ينطولا لجسلا لالغتسال ةيرورضلا تايقيبطتلا
.ةينطولا

ضعب يف نيزختلاو يئوضلا حسملا اتيلمع اهتلمش يتلا دوقعلا ددع ،لاثملا ليبس ىلع ،يلاتلا لودجلا نيبي
: )%00١( ةيلك ةيلمعلا اهيف تزجنُأ يتلا تايدلبلا

ةسعلا باب
ةيانحلا
سيداب نب
سيفناخوب
بهذلا نيع

رقوسلا
ةيرماعلا
رجحوب مامح

ضويبلا
ءارفصلا نيع

ناسملت

سابعلب يديس

ترايت

تنشومت نيع

ةماعنلا

43 236
47 387
55 265
20 113
69 376
118 127
48 414
86 375
31 858
105 669

65 020
81 383
70 491
36 569
95 912
168 322
77 404
118 641
43 757
153 211

دايدزالا دقعةيدلبلا

10 949
16 721
8 356
8 892
11 630
24 710
15 769
16 827
5 711
21 531

ةافولا دقع

10 835
17 275
6 870
7 564
14 906
25 485
13 221
15 439
6 188
26 011

جاوزلا دقع عومجملاةيالولا
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ناكمإب حبصأ ،ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا ءاشنإو ةيندملا ةلاحلا دوقع ةنمقر يتيلمع ءاهتنا دنع
ةيمقر خسن ميلستو لجسلا اذه ىلإ جولولا ،تايقيبطتلا مادختسابو تاكبشلا ربع ،ةيلصنقلا حلاصملاو تايدلبلا

.ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يف ةيتامولعملا مادختسا ةيلمعل يلعفلا ديسجتلا لثمي ام وهو ،نينطاوملل دوقعلا نع

صوصنملا ةقيثو٢١ نيب نم ةيندملا ةلاحلل قئاثو )4( عبرأل ةيمقر خسن ميلستب ةيلمعلا هذه حمست اذكهو
ناتقيثو ةافولا نايب نالعإو قالطلاو جاوزلا نايب نالعإ( هالعأ روكذملا57-4١ مقر يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع
صاخلا داليملا دقع جرختسم ،7م.ح داليملا ةداهش ،١م.ح جاوزلا دقع : يه قئاثولا هذهو .)حلاصملا نيب نالمعتست
ةرفوتم تسيل ةريخألا هذهو٣ م.ح ةيندملا ةلاحلل ةيلئاعلا ةقاطبلا ىلإ ةفاضإلاب ،9م.ح ةافولا ةداهشو خ.٢١م.ح

لجسلا ىلإ اهلاخدإو اهنيزخت متي ،نطاوملا نم بلطب ،اهنم ةخسن ميلست درجمب هنأ ريغ ،ينطولا لجسلا نمض
.اهنم ةيمقر خسن ميلست تايدلبلا نكمي هيلعو ،ينطولا

،)0١م.ح نفدلا ةصخر( اردان ّالإ هبلط متي ال ضعبلا و ،)٢م.ح يلئاعلا رتفدلا( دعب اهتنمقر متت مل قئاثولا ضعب
ةداهش ،6م.ح يلصألا لجسلا نم جرختسم ،5م.ح ديلاوملل ةيعامجلا ماكحألا نم جرختسم( ىرخألا قئاثولا امأ
تايدلب  فرط نم ،طقف يلحملا لجسلا نم لب ،ينطولا لجسلا لالخ نم اهميلست متي الف )...ةيامحلا -ةايحلا
.دايدزالا

تبنجو ،اعيرسو الهس ةيندملا ةلاحلا قئاثو ضعب ىلع لوصحلا تلعج ةيلمعلا هذه نأ تايرحتلا ترهظأ
،تصلقو تايدلبلا يف ةليوطلا ريباوطلا ىلع تضقو ،دايدزالا تايدلب راقم وحن تالقنتلا ءانع نينطاوملا بلغأ
تمت يتلا تايدلبلا بلغأ يف نينطاوملل ةمّلسملاو ةبولطملا ةيندملا ةلاحلا قئاثو ددع نم ،سوسحم لكشب
.اهتبقارم

نم ديدعلا ةيندملا ةلاحلا قئاثو ميلستو دادعإ يف يلآلا مالعإلا ةزهجأ لامعتسا نكم ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
بصانم حتف ىلإ ءوجللا يدافتو ،ىرخأ حلاصم وحن ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يمدختسم ضعب ليوحت نم تايدلبلا

فيراصم يف مكحتلا يلاتلابو ،ةيدلبلا ةرادإلا ىوتسم ىلع نيفظوملا يف زجعلا صاصتما فدهب ةديدج ةيلام
.نيمدختسملا

: ىرخأ حلاصم وحن ليوحتلا مهسم نيذلا ناوعألا ددع ،ةيدلب لك بسح ،لاثملا ليبس ىلع ،هاندأ لودجلا نيبي

ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتساب ةطبترملا تابوعصلا .٢.٢

صئاقنلا ضعب ليجست مت ،ةدمتعملا تاليهستلاو ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يف ةيتامولعملا مادختسا نم مغرلاب
ميلستو دادعإ يف يلآلا مالعإلا ةزهجأ لامعتسا اهرفوي يتلا تاليهستلا نم نيلمعتسملا نامرح اهنأش نم يتلا

 : هاندأ ةلصفملا تاظحالملا ربع ،اميسال ،ةنيبم صئاقنلا هذهو .ةيندملا ةلاحلا قئاثو

تايقيبطتلا ضعبب ةقلعتم صئاقنو يلآلا ينطولا لجسلا نمض ةجردم ريغ قئاثو .٢.٢.١

رــيوــطــتو مــيــمصت مت ،ةــيــندملا ةــلاحلا قــئاـــثو ضعـــب دادـــعإ يف يلآلا مالـــعإلا داـــتـــع لاـــمـــعـــتسا ناـــمض لـــجأ نـــم
ىلع فوقولا مت هنأ ريغ ،قئاثولا هذهل عيرسلا دادعإلاو ليهستلا يف ريبك لكشب مهاس ام وهو ،جماربو تايقيبطت

نسارمغي راد
ةروصنملا

يديهم نب ىسرم
ميهارب نب ىفطصم

سيداب نب
رقوسلا
ترامخت

ةقرات
ءارفصلا نيع

ضويبلا

ناسملت

سابعلب يديس

ترايت

تنشومت نيع

ةماعنلا

5
٢١
7
8
5١
7١
٣
6
6
6

ناوعألا ددعةيدلبلا ةيالولا
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ضعب ىلع لوصحلا لجأ نمدايدزالا تايدلب راقم ىلإ مهسفنأ نينطاوملا لقنت اهنع بترتي يتلا صئاقنلا ضعب
ضعب دادعإ لجأ نم يوديلا لمعلا ىلإ ءوجللا ىلع نيمغرم مهسفنأ كابشلا ناوعأ دجي امنيب ،ةيندملا ةلاحلا قئاثو
.ةيتامولعملا مادختسا ةيلمع يف ةلوذبملا ةرابجلا دوهجلا مغر اذهو ،قئاثولا

امب اميسال ،قلعتت )اهؤلم مت يتلا تانايبتسالا يف( تايدلبلا نم ريبك ددع فرط نم اراركت رثكألا ليقارعلا نإ
: يتأي

نيرفوتم اسيل )6م.ح( يلصألا لجسلا نم جرختسملاو )5م.ح( ديلاوملل ةيعامجلا ماكحألا نم جرختسملا–
،تالجسلا ىلع عالطالا دعب ،طقفدايدزالا تايدلب يف امهميلست متيو ،يلآلا ينطولا لجسلا نمض

ةـبسنــلاــب كلذــك نأشلا وــهو .ةرــفوــتــم تسيــل ةدالوــلا خــيراــت يلوــهــجــم صاــخشألل ةــبسنــلاــب جاوزــلا دوــقــع –
،)طقفدايدزالا تايدلب يف ملسُتو ،ايودي اهدادعإ متي قئاثولا هذه( يئاضق مكح قيرط نع نيجوزتملا صاخشألل

هذه ميلستل اطرش سيل اذه نأ املع ،"رهشأ ةتس نم رثكأ ذنم نطقي" ةرابع نمضتت ةماقإلا ةقاطب–
،ايودي ةقيثولا هذه دادعإ متي أطخلا اذه ببسبو .ةقاطبلا

ةداعإ ةرم لك يف بجي ذإ ،اريبك اتقو بلطتي )4١م.ح( ةافولاو )٣١م.ح( قالطلاو جاوزلا نايب نالعإ ليجست –
،)لبق نم ةنزخملا تانايبلا ىلإ ةرشابم جولولاب حمسي جمانرب بايغ ( تانايبلا لك لاخدإ

،)ةافولا ةداهشو جاوزلا دقع( ةدالولا خيرات يلوهجم صاخشألا نسب قلعتت ةناخ بايغ –

،)١١م.ح( ةيامحلا– ةايحلا ةداهش اميس ال ،تايطعملا لك ليجستل دومع بايغ –

،ةغراف ةناخلا ىقبت هيلعو ،جراخلا يف نيدولوملا صاخشألل ةبسنلابدايدزالا ندم ءامسأ لبقت ال ةقيبطتلا –

،ةيعامجلا ماكحألل ةبسنلاب )قالط ،ةافو ،جاوز( ةيشماهلا تانايبلا بايغ –

اهلبقت ال ،ةيرامعتسالا ةرتفلا نابإ ةخّرؤملا ،ةيلصألا تالجسلا يف ةلجسملا داليملا تاداهش نم ريبك ددع –
.جماربلا

تايدلبلا فرط نم ةلغتسم ريغ تنرتنإ لوكوتورب نيوانع ءاشنإ تايناكمإ .٢.٢.٢

نأ بجي ،ةيدلبلاب نيميقملا ريغو نيدولوملا ريغ نينطاوملل ةيندملا ةلاحلل ةقيثو يأ ميلست ىنستي ىتح
جولولا اذهو .ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا ىلإ جولولا ةيناكمإ ىلع ةيرادإلا اهتاقحلمو تايدلبلا رفوتت
ناونع يف ةلثمتم ،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا فرط نم ةحونمم ةصخر بلطتي
لوكوـــــــــتورب ناوــــنع لـــــكو .)ينطولا لجسلا( ةينطولا تانايبلا ةدعاق ىلإ لوـــــصولاب حمسي ،تنرتنإ لوكوتورب
."ديحولا كابشلا" ىمسي ،ينطولا لجسلاب بوساحلا لصوب حمسي تنرتنإ

نم ةمدقملا تابلطلاو ،تايدلبلا مجح بسح ،ىرخأ ىلإ ةيدلب نم تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع ددع فلتخي
ةماعلا ةيريدملا ىلإ تايدلبلا اهلسرت تابلط ربع تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع ددع نم عفرلا نكميو .اهفرط
ةـيـكـلسالـلاو ةـيـكـلسلا تالصاوـمـلـل ةـيـئالوـلا تاـيرـيدملا قـيرـط نــع ،ةــيــنــطوــلا ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوــمــلــل
تايريدملا فرط نم ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا ىلإ ةهجوملا تابلطلا لك .ةينطولا
.اهل ةباجتسالا تمت ةسمخلا ةيئالولا

يديهم نب ىسرمو يشمرلاو ةيانحلاو يناوسلاو ةقاوفلا ةدريسم تايدلب نأ ّالإ ،ةيناكمإلا هذه نم مغرلاب
رفوتت ال )سابعلب يديس ةيالو( راطملو ةنرامعو يديسوب يلع يديسو ميهارب نب ىفطصمو )ناسملت ةيالو(

.)تايدلبلا راقم يف( دحاو تنرتنإ لوكوتورب ناونع ىلع ىوس

راطملو سيداب نبو نيرمو )ناسملت ةيالو( ةقاوفلا ةدريسمو يشمرلاو ناوتش تايدلب نإف ،كلذ نم رثكأ
ريغ اهيلع رفوتت يتلا تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع نأ ربتعت )سابعلب يديس ةيالو( يديسوب يلع يديسو
.نأشلا اذه يف بلط يأ مدقت مل اهنأ املع ،ةيفاك
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ةيرماعلا تايدلبل ةعباتلا ،ةيرصبلا فايلألاب ةلوصوملا ةيرادإلا تاقحلملا ضعب ،تنشومت نيع ةيالو يف
حابصلا يداوو ،)ةدحاو ةقحلم( نيدموب يديس ،)ةدحاو ةقحلم( شقرب يداو ،)ةدحاو ةقحلم( فاص ينب ،)ناتقحلم(
.تنرتنإ لوكوتورب ناونع يأ ىلع رفوتت ال )ةدحاو ةقحلم(

ىلع )ترايت ةيالو( تيرازدو نيعبسلا يتيدلب يف ةلغتسم ريغ ةيرادإ تاقحلم رفوتت ،كلذ نم سكعلا ىلعو
.تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع

ةيرادإلا تاقحلملل لالغتسالا زيح عضوو زاجنإب ةقلعتم صئاقن .٢.٢.٣

ىلإ ءوجللا نود ةيندملا ةلاحلا قئاثو دادعإ نم لالغتسالا زيح ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا عضو نكم
.تالجسلا ىلع عالطالا

،ةيراوج تآشنم ةمدخلا زيح عضوو زاجنإ ينطولا بارتلا لك ىوتسم ىلع هلامعتسا ميمعت بلطتيو
ةهجوملا ،ةيرادإلا تاقحلملا يف ةيراوجلا تآشنملا هذه لثمتتو .تايدلبلا راقم نم ةديعبلا قطانملا يف اصوصخ
ةداملا بجومب ةيرادإلا تاقحلملا ثادحإ متو .ةيندملا ةلاحلا قئاثوب قلعتي اميف نينطاوملا تابلط ةيبلتل اصيصخ
نم نوكي امدنع" صنت يتلا ةيدلبلاب قلعتملاو١١0٢ ةنس وينوي٢٢ يف خّرؤملا0١–١١ مقر نوناقلا نم8٣١
يبعشلا سلجملا ثدحي ،ةرورضلل وأ ةفاسملا دعبل اهنم ءزجو ةيدلبلل يسيئرلا رقملا نيب لاصتالا بعصلا
..........................................اصاخ ابودنم اهل ّنيعيو ،اهصاصتخا لاجم ددحيو ،ةيرادإ ةقحلم ،ةلوادم بجومب ،يدلبلا

." ةيندملا ةلاحلا طباض فئاظو صاخلا بودنملا ىلوتي

ةيلمع لهسي ام وهو ،ةيرصبلا فايلألا قيرط نع تايدلبلا راقمب ةلوصوم تاقحلملا هذه نوكت نأ كلذك بجي
فرط نم ةمدقملا ةيندملا ةلاحلا قئاثو نم تابلطلا ةيبلت نم نكميو ،ينطولاو يلحملا نيلجسلا ىلإ جولولا
.ةيدلبلاب نيدولوملا ريغ وأ نيدولوملا ءاوس ،نينطاوملا

نع ةرداص تاريكذتو تاميلعت عوضوم تناك تآشنملا هذهب ةديعبلا ةينكسلا تاعمجتلا ديوزت ةرورض نإ
: اميس ال ،ةالولل ةهجوم ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

،ةيرادإلا تافـلملا فـيـفـخـتـب ةـقـلـعـتملاو١١0٢ ةــنس وــياــم5٢ يف ةــــــخّرؤملا995١ مـقر ةـيرازوـلا ةـمـيـلـعـتــلا –
غلب يتلا تاعمجتلاب قلعتي اميف" صنت يتلا ،ةيلحملا تارادإلا فرط نم ةمدقملا تامدخلا نيسحتو تاءارجإلاو
ةديدج تاقحلم ،ريصقلا ىدملا يف ،حتف ىلع لمعلا مكيلع نّيعتي ،ةمهم )ابسن( تالدعم تايانبلاو ناكسلا ددع اهب
،"ةيندملا ةلاحلا كيبابش ىوتسم ىلع ريبكلا لابقإلا نع مجانلاو ،تايدلبلا راقم ىلع  طغضلا فيفختل ةهجوم

تاءارجإلا ذاختا ةالولا نم اهلالخ نم بلُط يتلا ،٣١0٢ ةنس ربوتكأ7٢ يف ةخّرؤملا460٣ مقر ةميلعتلا–
ينطاوم فرصت تحت اهعضو فدهب اهزيهجتب مايقلاو ،ةيهتنملا ريغ تاقحلملا زاجنإ لاغشأ مامتإل ةلجعتسملا
فايلألاب لالغتسالا زيح ةعوضوملاو ةزجنملا ةيرادإلا تاقحلملا طبرب مايقلاو ،اهب اهزاجنإ مت يتلا تاعمجتلا
.ةيرصبلا

: ةظحالم نم ةبساحملا سلجم فرط نم تمت يتلا تايرحتلا تنكم

،ةيرادإ تاقحلم نود ةديعب تاعمجت دوجو –

،لالغتسالا زيح ةزجنملا ةيرادإلا تاقحلملا ضعب عضو مدع –

.ةيرصبلا فايلألاب لالغتسالا زيح ةعوضوملا ةيرادإلا تاقحلملا ضعب طبر بايغ–

ةيرادإ تاقحلم نود ةديعب ةيوناث ةيناكس تاعمجت .أ

اهديوزت ةيوناثلا ةينكسلا تاعمجتلا ضعب بلطتت ،تايدلبلا راقم نع دعبلا وأ /و اهناكس ددع ىلإ رظنلاب
:هاندأ لودجلا يف ةنّيبم، ةلالد رثكألا تالاحلاو ،ةيرادإ تاقحلمب
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ةسعلا باب
ةروصنملا

ناوتش
ةيانحلا
يشمرلا
تاوزغلا

ةصاهلو
سيفناخوب
ةنرامع
رقوسلا
ةيدهملا
ينومحدلا
ةيوحرلا
ضويبلا

ناسملت

تنشومت نيع

سابعلب يديس

ترايت

ةماعنلا

١
٢
١
٢
١
٢
١
٢
١
١
١
١
4
١

ملك٢ ةفاسم ىلع ةمسن٢٣9١ ـب عمجت
ةمسن456١ و070١ ـب ناعمجت
ملك٢,٣ ةفاسم ىلع ةمسن76١١ ب عمجت
.ةمسن5٢7 و ،ملك٣ ةفاسم ىلع ةمسن48٢١ ـب ناعمجت
ملك0١ ةفاسم ىلع  ةمسن867  ـب عمجت
ملك5 و0١ ةفاسم ىلع ةمسن١90١ و480١ ـب ناعمجت
ملك١١ ةفاسم ىلع ةمسن٢56 ـب عمجت
ةمسن807 و ملك5,7 ةفاسم ىلع ةمسن99١١ ـب ناعمجت
ملك5,5ةفاسم ىلع  ةمسن008٢ ـب عمجت
ملك١١ ةفاسم ىلع  ةمسن866 ـب عمجت
ملك4 ةفاسم ىلع  ةمسن050١ ـب عمجت
ملك5 ةفاسم ىلع ةمسن945١ ـب عمجت

ةمسن7١6١و5٢7١ ،١58١ ،65٢٢ ـب تاعمجت4
ملك0٢ ةفاسم ىلع ةمسن000١ ـب عمجت

تاعمجتلا ددعةيدلبلا
تاقحلم نود

تاظحالمةيالولا
)ةيدلبلا رقم نع دعبلاو ناكسلا ددع(

ةمدخلا زيح ةعوضوم ريغ ةيرادإ تاقحلم .ب

7٢( سابعلب يديس يتيالو يف اميس ال ،لالغتسالا زيح ةزجـــنملا ةيرادإلا تاقـــــحلملا نم ديدعلا عــــــضو مــــــتي مل
4٣4١( ةيانحلا ةيدلب لثم ،ناكسلا نم اربتعم اددع مضت قطانم يف زجنم اهنم ضعبلا ،)ةقحلم8٢( ترايتو )ةقحلم
.)ةمسن965١( ترامختو )ةمسن٢٣0١( ةيرماعلاو )ةمسن

مدع اهلك رربت ال يتلاو ،بابسألا ضعب ميدقت مت ،لالغتسالا زيح ةيرادإلا تاقحلملا عضو مدع ريربتل
فرصت تحت تاقحلملا عضو لجأ نم اهعفر ناكمإلاب ناكو ،اهزواجت بعصلا نم قئاوع لثمت الو ،لالغتسالا
.نينطاوملا

لامعتسا متي )تنشومت نيع ةيالو( لالغأو )ترايت ةيالو( يليل يداوو سمرك نيعو ةسيردم تايدلب يف –
،ةيرتمويبلا حلاصملا ءاويإل ةيرادإلا تاقحلملا

،نينطاوم فرط نم ةيرادإ ةقحلم ماحتقا مت )ترايت ةيالو( رقوسلا ةيدلب يف –

ةقلغم تاقحلملا )ناسملت ةيالو( ءاثالثلا قوسو ةسعلا بابو )سابعلب يديس ةيالو( نادأ نيع تايدلب يف –
،نيفظوملا صقن ببسب

امهطبر مدع ببسب ناتقلغم ناتقحلم )سابعلب يديس ةيالو( نسحل يديسو ةناهز يساح يتيدلب يف–
،ءابرهكلا ةكبشب

90١

06

54

٢6

5٣

١١٣

ناسملت

سابعلب يديس

تنشومت نيع

ترايت

ةماعنلا

عومجملا

69

٣٣

٢4

١٣

5٣

٧٣٢

٣١

7٢

٣

8٢

0

١٧

ددع
تاقحلملا

ددع
تاقحلملا

تاقحلملا
ةلغتسملا

تاقحلملاةيالولا
ةلغتسملا ريغ

ةيرتمويب حلاصمك ةلمعتسم تاقحلم٣
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.داتعلا عضو مدع ببسب ةقلغم ةقحلملا )سابعلب يديس ةيالو( سيفناخوب ةيدلب يف–

ةيرادإلا تاقحلملا ضعبل ةيرصبلا فايلألاب طبرلا بايغ .ج

تاءارــجإلا دــحأ وــه ةــيرصبــلا فاــيــلألاــب لالــغــتسالا زــيــح ةــعوضوملاو ةزــجـــنملا ةـــيرادإلا تاـــقـــحـــلملا طـــبر نإ
يلجس ىلإ جولولل ايساسأ اطرش طبرلا اذه ربتعي .هالعأ ةروكذملا460٣ مقر ةميلعتلا يف ةنمضتملا ةيلاجعتسالا
.نينطاوملا تابلط ةيبلت ةيناكمإ يلاتلابو ،ينطولاو يلحملا ،ةيندملا ةلاحلا

امك  ،ةيرصبلا فايلألاب دعب اهطبر متي مل ةمدخلا زيح ةعوضوملا ةيرادإلا تاقحلملا نم اربتعم اددع نأ ريغ
: هاندأ لودجلا يف نيبم وه

.ىرخأ ىلإ ةيالو نم فلتخت اهمدقت ةجرد نأو ،نيابتم لكشب تمت طبرلا ةيلمع نأ هالعأ لودجلا رهظُي
هذه ،تنشومت نيع ةيالو يف امنيب ،ةيلمعلا هذه يف رخأتلا نم اعون نالجست سابعلب يديسو ترايت اتيالوف
.ابيرقت ةيهتنم ةيلمعلا

تاقحلملا فصن نأ ثيح ،ةيلمعلا هذه نم ربكألا ديفتسملا يه ةيرضحلا ةينكسلا تاعمجتلا ربتعتو
يف ةصاخ ،)%٢4,١5 ةبسنب يأ ،57١ نيب نم09( يرضحلا طسولا يف عقت ةيرصبلا فايلألاب ةلوصوملا ةيرادإلا

زيح تآشنملا هذه عضو نإف ،كلذ سكعو .يرضحلا طسولا يف ةقحلم١٢ نيب نم0٢ عقت ثيح ،ةماعنلا ةيالو
لوصحلا لجأ نم تايدلبلا راقم ىلإ نينطاوملا لقنت ءانع ايلك لحي مل ،ةديعبلاو ةيفيرلا قطانملا يف لالغتسالا

.ةيرادإلا قئاثولا ضعب ىلع

ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا وريدم ررب ،ترايتو ةماعنلا يتيالو يف
.تافاسملا دعب ةجيتن ةيلمعلا هذهل عفترملا غلبملاب طبرلا بايغ

ينطولا لجسلاب تارادإلا ضعب طبر يف رخأت .٢.٢.٤

ءافعإ نمضتملاو5١0٢ ةنس ويلوي7٢ يف خّرؤملا40٢–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا يف ةدراولا ريبادتلا ّنإ
ىلإ فدهت يتلاو ،ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا نمض ةرفوتملا ةيندملا ةلاحلا قئاثو ميدقت نم نطاوملا

ميدقتب نينطاوملا بلاطت تارادإلا نم ديدعلا تلاز ال ذإ ،ايلك اهل لاثتمالا متي مل ،ةيرادإلا تاءارجإلا ضعب فيفخت
هذه طبر قيرط نع ةلوهسب اهيلع عالطالا نكميو ،ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا نمض ةرفوتم قئاثو
.لجسلا اذهب تارادإلا

ىلإ ءارزولا اعدو ،تاظحالملا سفن لوألا ريزولا مدق ،5١0٢ ةنس ربمتبس١٢ يف ةخّرؤملا٢9٢ مقر هتميلعت يف
دـعاـقـتـلا قـيداـنصو ،ةـلودـلا كالـمأو بئارضلا يترادإ تاـيـقاـطـب صخألاـبو ،تاــيــقاــطــبــلا ةــنــمــقر تاشرو لــيــعــفــت
نم نينطاوملا يفعُيو ،لدابتملا يرادإلا نواعتلا سيركت ىلإ اقحال لصوتلاب حمسي امب ،ةيعامتجالا تانيمأتلاو
تائيهلاو تارادإلا مالعإب ءارزولا فيلكت مت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيرادإلا تافلملا نيوكتب ةطبترملا يعاسملا فلتخم
.5١0٢  ةنس ربمفون لوأ هاصقأ لجأ يف ذيفنتلا زيح تابيترتلا هذه عضو ةرورضب مهتياصول ةعضاخلا
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٥٧١

ددع
تاقحلملا

ةدوجوملا تاقحلملا
يرضحلا طسولاب
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ةلغتسملا
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ةيرصبلا فايلألاب
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ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مدق ،6١0٢ ةنس ربمتبس٢٢ يف ةخّرؤملا٢7 مقر هتلسارم يفو
ةيفانملا تافرصتلا هذهل دح عضول ةيرورضلا تاءارجإلا ذاختاب ةالولا فلكو ،تاظحالملا سفن كلذك ةينارمعلا

قئاثو ميدقت نم نطاوملا ءافعإ نمضتملاو5١0٢ ةنس ويلوي7٢يف خّرؤملا40٢–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل
.ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا نمض ةرفوتملا ةيندملا ةلاحلا

زيح اهعضو متي مل هنأ ظحول ،اهقيبطتل ةددحملا خيراوتلاو ،هالعأ ةروكذملا تاميلعتلا نم مغرلاب ،هنأ ريغ
قودنصو ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلاو دعاقتلل ينطولا قودنصلا( تارادإلا مظعم نأو ،ذيفنتلا
هذه طبر مدع ةجيتن ،ةيندملا ةلاحلا قئاثو ضعب ميدقت نينطاوملا نم بلطت تلاز ال ،)...ءارجألا ريغل تانيمأتلا
ةيندملا ةلاحلل قئاثو ،تافلملا ضعب نيوكتل ،تارادإلا ضعب بلطت ،كلذ ىلإ ةفاضإو ينطولا لجسلاب تارادإلا

،4١0٢ ةنس رياربف7١ يف خّرؤملا57–4١ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةددحملا ةمئاقلا نمض رهظت الو ،ةاغلم
.لاثملا ليبس ىلع ةيندملا ةلاحلل ةيصخشلا ةقاطبلاك ،ةيندملا ةلاحلا قئاثو ةمئاق ددحي يذلا

ةماعلا ةيريدملا تلسرأ ،6١0٢ ةنس ربمتبس8٢ يف ةخّرؤملا44 مقر ةلسارملا بجومب ،ىرخأ ةهج نمو
تايريدملل–ينيب لاصتا– ةينقت تاقاطب ةيئالولا اهتايريدم ىلإ ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
ةيلخادلا ةرازو ةكبشب ةيعاطقلا تايريدملا طبر تايناكمإب ةقلعتم ىودج ةسارد صخت ،تايالولا راقمب ةيعاطقلا

دراوم ةنلقعو مساقت" اهفادهأ نيب نم يتلا ،ةيلمعلا هذه ّنإ .ةيالولاو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
تايالولا يقاب يف امأ ،ةيريدم4٢ طبر مت ثيح ،ناسملت ةيالو ىوتسم ىلع ىوس اهديسجت متي مل  "...تاكبشلا
.١" ةيلحملا ةكبشلا ةقطنمب" ةيريدم ةيأ طبر متي ملف )ةماعنلاو تنشومت نيع ،ترايت ،سابعلب يديس(

يلآلا مالعإلا يسدنهم يف صقنو نيرفوتملا نيمدختسملا فيظوت ءوس .٢.٢.٥
،ةيمومعلا قفارملا ةنرصع ةيلمع حاجنإل ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم اهيلع صوصنملا تاءارجإلا نيب نم

نولحتيو ةءافك يوذ ،نيمئاد ناوعأ نييعتو ،ةيرشب دراوم فيظوت ركذن ،نطاوملاب ةرادإلا ةقالع نيسحتو
.كيبابشلا ىوتسم ىلع طابضنالاو ةيدجلاب

ةقالعلا نيسحتب قلعتملاو٢١0٢ ةنس ربمفون4١ يف خّرؤملا٢0١٢ مقر يرازولا روشنملا ددع ،نأشلا اذه يفو
نيسحت ىلإ لوصولا ةيغب اهذاختا بجاولا ريبادتلا ،ةيرادإلا ةيمومعلا قفارملا ليهأت ةداعإو نطاوملاو ةرادإلا نيب
ناوعألا نيب نم ماعلا ميظنتلاو ةيندملا ةلاحلا كيبابش ناوعأ رايتخا " اهنمض نم يتلاو ،ةيمومعلا ةمدخلل يقيقح
." ةمدخلاو عامتسالا سحب مهزيمتو ،مهتهازنو ،مهطابضناو ،مهتءافكب نيفورعملا

ربتعا ،ةيمومعلا ةمدخلا نيسحت جمانربب ةقلعتملاو٣١0٢ ةنس رياربف١٢ يف ةخّرؤملا70١ مقر هتميلعت يفو
نوكتس نينطاوملا لابقتسا لكايه زيهجتو ةئيهتل ةهجوملا تايلمعلا لك نأ ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
نيلهؤم ناوعأ نييعتك" ةيمومعلا ةمدخلا ةيعون نيسحت دصق ةيميظنت تاءارجإ ذاختا متي مل اذإ ىودج تاذ ريغ
."ةيمومعلا ةمدخلا هذهل ةبولطملا طورشلا مهيف رفوتت ،يحلا ريمضلاب نوعتمتيو

4٣٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم98 ةداملا يف اهيلع صوصنم ةيندملا ةلاحلا ناوعأ نييعت طورش ّنإ
صـــــنت يتلا ،ةيميلقإلا ةرادإلا يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو١١0٢ ةنس ربمتبس0٢ يف خّرؤملا
نوع وأ بتكم نوع ةبترل ،لقألا ىلع ،نيمتنملا نيمسرملا نيفظوملا نيب نم ةيندملا ةلاحلل كابشلا ناوعأ نيعي "

." ةيميلقإلا ةرادإلل تانايبلا ظفح
ةيندملا ةلاحلا ةحلصم ىوتسم ىلع نولماعلا نوفظوملا نوكتي ،اقباس ةروكذملا ةيميظنتلا طورشلل افالخو

زاهجو ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا( فيظوتلا ةزهجأ فلتخم راطإ يف نينيعم ناوعأ نم ةيرادإلا تاقحلملا ضعب يف
: هاندأ ةروكذملا تايدلبلا يف نأشلا وه امك ،)ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا

تنرتنإ نودب ةيلحم ةكبش١

تاقحلملاددع ةيدلبلاةيالولا

ةسعلا باب

ةنرامع

فيقشوب نيع

ةيدهملا

ةيرشملا

ناسملت

سابعلب يديس

ترايت

ةماعنلا

١

١

٢

١

١
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يديسو نيرمو )ناسملت ةيالو( ةسعلا بابو يناوسلاو ءاثالثلا قوسك تايدلبلا ضعب ىرت ،كلذ ىلإ ةفاضإ
نيع ةيالو( ءاعبرألا نيعو حلاملاو ةيرماعلاو )ترايت ةيالو( فيقشوب نيعو )سابعلب يديس ةيالو( نسحل
جئاتن نم هنع بترتي ام عم ،نيفظوملا صقن لكشم نم يناعت اهنأ )ةماعنلا ةيالو( ةماعنلاو ةيرشملاو )تنشومت
.اهل ةعباتلا ةيندملا ةلاحلا حلاصمل نسحلا ريسلا قيعت

ىلع نينيعملا نيفظوملل سوردم ريغ ليوحت نع ريبك لكشب ةجتان ةيعضولا هذه نأ تايرحتلا ترهظأ ذإ
.ىرخأ حلاصم وحن ةيندملا ةلاحلا ةحلصم ىوتسم

ةــلاحلا ةــحــلصمل نيهــجوــم نييرادإ نيمدــخــتسمفيظوتب،4١0٢ ةـنس لالـخ تاــيدــلــبــلا لــك تماــق ،لــعــفــلاــبو
،بتر سمخ يف تايدلبلا عومجم ةدئافل لغش بصنم000.٣١ حتفب ةيمومعلا تاطلسلا رارق دعب كلذو  ،١ةيندملا

.تانايبلا ظفح نوعو بتكم نوعو ةرادإ نوعو ةرادإ قحلمو ةيميلقإ ةرادإ فرصتم : يهو

تاـيـلـمـع تلـتو .رـبـتـعـم ددـعـب اـهـنـم ضعـبـلا ،نيمدــخــتسم فــيــظوــتــب ةــنــيــعــك ةذوــخأملا تاــيدــلــبــلا لــك تماــق
حلاصملا ءاشنإ دعب اميس ال ،ىرخأ حلاصم وحن ةيندملا ةلاحلا يمدختسمل ليوحت تايلمع هذه فيظوتلا
مهلمش نيذلا ناوعألا ددعو ،هؤارجإ مت يذلا فيظوتلا نع ةيلامجإ ةيعضو هاندأ لودجلا يطعيو .ةيرتمويبلا
: حيضوتلا ليبس ىلع ةمدقمو ،اهتبقارم تمت ةيدلب4٢ يف ،ةيلمعلا هذه دعب ليوحتلا

ساسأ ىلع ةقباسم حتف نمضتملاو4١0٢ ةنس وينوي5٢ يف خّرؤملا66٢٣ مقر رارقلا١
تايدلبلا ةدئافل ةداهشلا

ءاثالثلا قوس
يناوسلا
ةسعلا باب
ةروصنملا

يشمرلا
نيرم

ميهارب نب ىفطصم
سيداب نب
سيفناخوب
نسحل يديس

ةنرامع
ءاملا سأر
ترامخت

فيقشوب نيع
رقوسلا
ةيدهملا
ةجيافلا
ةيرماعلا

حلاملا
ءاعبرألا نيع
رجحوب مامح

ةصاهلو
ةيرشملا
ءارفصلا نيع

ناسملت

سابعلب يديس

ترايت

تنشومت نيع

ةماعنلا

8
4
8
4٢
8١
7
5١
8١
8
٢٢
١
٣١
6١
6
5٣
6١
5
4١
8
9
6١
0١
0٣
8١

0
٣
4
٢١

0
١
8

5١
٢
0
0
٣
٣
0
7١
5
0
0
١
/
0
١
4١
6

مهفيظوت مت نيذلا ناوعألاةيدلبلا ليوحتلاب نيينعملا ناوعألاةيالولا
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: يتأي ام هالعأ لودجلا يف ةدراولا تايطعملا صحف نّيبي

نم مهنم  ليلق ددع ليوحتو )...يشمرلاو ةيرماعلاو رجحوب مامح( تايدلبلا ضعب يف ناوعألا ليوحت مدع–
ءاضتقالا دنع ليوحتلا اذه ءارجإ بجي ناك هنأ نّيبي )...ترامختو ةصاهلوو نيرمو حلاملا( ىرخأ تايدلب فرط
،نيفظوملا يف ضئافلا الإ سمي ال نأو ،طقف

يديس( نيفظوملا يف صقن نم يناعت ناوعألا نم ليلق ددع ليوحتب تماق وأ ،ليوحت يأب مقت مل تايدلب –
ربتعم ددع ليوحتب ىرخأ تماق امنيب )فيقشوب نيعو نيرمو ءاثالثلا قوسو ءاعبرألا نيعو ةيرماعلاو نسحل
ام وهو ،)رقوسلاو سيداب نب( نيمدختسملا يف لكشم يأ نم يناعت ال كلذ عمو ،ىرخأ حلاصم وحن ناوعألا نم
،نيرفوتملا نيمدختسملا فيظوت ءوس نيبي

نودب ةيرادإ ةقحلم اهب دجوتو ،طقف دحاو نوع فيظوتب ةنرامع ةيدلب تماق ،ةحاتملا ةيناكمإلا نم مغرلاب –
،نيمئاد نيفظوم

،ةيتامولعملا تاكبش لالغتسا نامض لجأ نم يلآلا مالعإلا يف نيسدنهم ىلع رفوتلل ةجاحلا نم مغرلاب –
نيمئاد نيسدنهم ىلع )ناسملت ةيالو( ةقاوفلا ةدريسمو ءاثالثلا قوس اتيدلب رفوتت ال ،يلآلا مالعإلا داتع ةنايصو

ةدريسم ةيدلب امأ ،ةسعلا باب ةيدلبل عباتلا سدنهملاب ،ةجاحلا دنع ،ءاثالثلا قوس ةيدلب نيعتستو .يلآلا مالعإلا يف
رفوتت ال نيح يف ،ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهج راطإ يف فظوم يلآلا مالعإلا يف سدنهم ىلع رفوتتف ةقاوفلا

ةلاحلا ةحلصمل نسحلا ريسلا قيعي اذه نأ ناربتعتو  ،نيماس نيينقت ىلع ىوس حلاملاو ينومحدلا اتيدلب
.ةيندملا

يتلا ةبوعصلا ىلإ تنشومت نيع ةيالول ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ريدم راشأ ،هتهج نمو
نم وأ ةمومأ ةلطع نم نيديفتسملا وأ ،نيليقتسملا يلآلا مالعإلا يسدنهم ضيوعت يف تايدلبلا ضعب اههجاوت
.ةيباختنا ةدهع نامضل مهباختنال اعبت بادتنا

تايصوتلا

: يتأي امب ةبساحملا سلجم يصوي ،نينطاوملا ةايح ىلع يباجيإلا اهرثأو ،ةيلمعلا ةليصح ىلإ رظنلاب

.ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلل لثمأ لالغتسا لجأ نم ةلوذبملا دوهجلا ةلصاوم–

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ناسملت ةيالو( ناوتش ةيدلبل

يتلا ةبقارملا لالخ مكحلاصم فرط نم اهليجست مت يتلا تاظحالملل اقفو تاباجإلاب مكيفاون نأ انفرشي
.انتيدلب صخت

ةيدلبلل ةيندملا ةلاحلا ةحلصم رييست يف ةيتامولعملا لاخدإ ذيفنت .١

ةفلتملا تالجسلا ءاشنإ ةداعإ .١.١

،ةديج ةلاح يف ةيندملا ةلاحلا تالجس عيمج نإف489١ ةنسل يرادإلا ميسقتلا نع تقثبنا انتيدلب نأ رابتعاب
.ةيداع ةقيرطب تمت تالجسلا هذهل يئوضلا حسملا ةيلمع نإف يلاتلابو

ةيتامولعملا تاكبشو داتعلا بيصنتو ءانتقا .١.٢

ةينقتلا ةقاطبلا قفو اهتينازيم نم ةيلمعلا هذهب صاخلا داتعلا ءانتقاب انحلاصم تماق راطإلا اذه يف
مارتحا ةرورضب ةصاخلا تاميلعتلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نم ةصصختملا

.تادعملا هذه لالغتسال ةصصخملا تالحملل نمألا ريياعم
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نيمدختسملا نيوكت .١.٣

نم اهميظنت مت ةنمقرلا تاقيبطت لالغتسا صخت ةينيوكت تارود نم انتيدلبل ةيندملا ةلاحلا ناوعأ دافتسا
.ةياصولا ةحلصم فرط

ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتسا فورظ .٢

نمضتملاو7٢/70/5١0٢ يف خّرؤملا40٢–5١ مقر يذيفنتلا موسرملاب ديقتلاب انحلاصم تماق ،راطإلا اذه يف
تافلملا نمض ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا يف ةرفوتملا ةيندملا ةلاحلا قئاثو ميدقت نم نينطاوملا ءافعإ
.ةيدلبلاب اهعاديإ متي يتلا

اهريثأت ىدمو ةزجنملا لامعألا .٢.١

ةيئالولا ةيريدملا فرط نم تاكبشلا عضو ىلإ ةفاضإلاب ةيلحم تانايب ةدعاق ءاشنإب انتيدلب تماق
رقم تايدلب ىلإ لقنتلا ىلإ نوجاتحي ال ةيدلبلا ونطاوم حبصأ اذه لك ءوض ىلعو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
.ةيندملا ةلاحلا قئاثو ىلع لوصحلل مهدايدزا

ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتساب ةطبترملا تابوعصلا .٢.٢

تاقيبطتلا ضعبب ةقلعتم صئاقنو يلآلا ينطولا لجسلا نمض ةجردم ريغ قئاثو .٢.٢.١

ريرقت اهنمضت يتلاو اهؤلم مت يتلا تانايبتسالا يف تايدلبلا فرط نم اهركذ مت يتلا ليقارعلل ةفاضإلاب
تاقيبطت بايغ يأ ،يلآلا ينطولا لجسلا نمض نابسحلاب ذخؤت مل ةيندملا ةلاحلل قئاثو كانه ،مكحلاصم
ةلاحلل ةيلئاع داهش– ةايحلا ةداهش – ةماقإلا ةقاطب – قئاثولا ضعب صخت تامولعم نيزختل ةدعاقك مدختست
تامولعملا نيزخت ىلع انحلاصم لمعت ،ددصلا اذه يفو اهريغو جاوزلا مدع ةداهش – لمعلا مدع ةداهش– ةيندملا

نييحت بجي قئاثو كانه نأ املع ،ىرخأ ةرم اهبلط دنع اهلامعتسا دصق نينطاوملل قئاثولا هذه جارختسا دنع
.ايودي اهرادصإ بجي ىرخأو اهتامولعم

تايدلبلا فرط نم ةلغتسم ريغ تنرتنإ لوكوتورب نيوانع ءاشنإ تايناكمإ .٢.٢.٢

جولو ةيناكمإ ريفوت بجي ،ينطولا رطقلا ينطاوم عيمجل لاجملا اذه يف ةينطو ةيمومع ةمدخ نامضل
.ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتّغللاب ينطولا بارتلا ربع تايدلبلا لكل ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا

ةيرادإلا تاقحلملا لالغتسالا زيح عضوو زاجنإب ةقلعتم صئاقن .٢.٢.٣

ةيرصبلا فايلألاب طبرلا ىلع ةرفوتمو لالغتسالا زيح ةعوضوم ةزهاجلا ةيدلبلا ةيرادإلا تاقحلملا لك
دعبي ال يناكس عمجت وهو )ىلفدلا نيع يح( ىوتسم ىلع ةسماخ ةيرادإ ةقحلم زاجنإ ددصب نحنو عبرأ اهددعو
هب ةقحلملا هذه زاجنإو ،ةيبونجلا ةيحانلا نم رقملا ةيدلبل دادتما نع ةرابع وهف ،ةريبك ةفاسمب ةيدلبلا رقم نع
 .ةيدلبلا رقم ىلع طغضلا ضفخ فدهب

ينطولا لجسلاب تارادإلا ضعب طبر يف رخأت .٢.٢.٤

بلاطت تلاز ال ثيح ،مويلا خيرات ةياغ ىلإ تايدلبلا هلمحتت ءبع ينطولا لجسلاب تارادإلا طبر مدع ّنإ
.لجسلا اذهب تارادإلا هذه طبر قيرط نع ةلوهسب اهيلع عالطالا نكمملا نم ناك اذإ ةيندملا ةلاحلا ميدقتب نينطاوملا

يلآلا مالعإلا يسدنهم يف صقنو نيرفوتملا نيمدختسملا فيظوت ءوس .٢.٢.٥

فيظوت ةيلمع نم ةيدلبلا تدافتسا ،ةيندملا ةلاحلا ةحلصم مهيلع رفوتت تناك نيذلا ناوعألا ىلإ ةفاضإلاب
ةينطولا ةلاكولا راطإ يف نيفظوملا تسم ةداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا قيرط نع ايرادإ امدختسم0٣ يلاوحل

ةعباتلا ةيرادإلا تافلملا ىلإ ةفاضإلاب ةيدلبلا رقمب ةيندملا ةلاحلا ةحلصم ىوتسم ىلع مهنييعت مت ثيح ،ليغشتلل
تاكبشلل لثمأ لالغتسا نامض دصق يلآلا مالعإلا يف نييفاضإ نيسدنهم ىلإ ةيدلبلا ةجاح ىلإ ةراشإلا ردجت امك .اهل
.اهب صاخلا داتعلا ةنايصو ةيتامولعملا
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يدـلبلا يـبعشلا سـلجملا سيئر ةـباجإ
)ناسملت ةيالو( ةسعلا باب ةــيدلبل

رـيرقتلا يـف جاردإلا ةركذم يف ةجردملا طاقنلا قفو ةيرورضلا تاباجإلاب مكتدايس يفاوأ نأ ينفرشي
: يتأي امك9١0٢ يوـنسلا

ةيندملا ةلاحلا ةحلصم رييست يف ةيتامولعملا لاخدإ ةيلمع ذيفنت .١

.ةيشماهلا اهتانايب جاردإ عم ايئوض اهحسمو ةيندملا ةلاحلا تالجس دوقع عيمج زجح مت

 ةفلتملا تالجسلا ءاشنإ ةداعإ .١.١

نيلجسو داليملل الجس7١ ديدجت مت ،8١0٢ةنسربمسيد١٣ ةياغ ىلإ تشغ لوأ نم رطسملا جمانربلا لالخ
.9١66 لصأ نم ةيندم ةلاح دقع9٣١5 لداعي ام يأ ،جاوزلل )٢(

ةيتامولعملا ةكبشو داتعلا بيصنتو ءانتقا .١.٢

مت ثيح ةيدلبلا ةينازيم نم زيهجتلا تاقفن عاطتقا نم ،يتاذلا ليومتلا قيرط نع ةيلمعلا هذه ليومت مت
ةفلغألا هذه عيزوت مكيلإو ،جد506.758.١^00 ـب ردقم يلام فالغب ةيلمعلا هذهب ةصاخلا تازيهجتلا عيمج ءانتقا

: يتأي امك تاونسلا بسح

جد005.4٣8^00  :١١0٢ ةنس

جد000.8٣١^00  :٢١0٢ ةنس

.جد50١.588^00  :٣١0٢ ةنس

نيمدختسملا نيوكت .١.٣

طباضو يـــلآلا مالعإلا سدنهمو ةيدلبلل ماعلا نيمألا فرط نم تاقيبطتلا عيمج يف نيمدختسملا ةقفارم تمت
تاعامتجا لكش ىلع تارودلا ضعب تمظن ناسملت ةيالول ميظنتلا ةيريدم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت,ةيندملا ةلاحلا

.ةيندملا ةلاحلا طابضو نيسدنهملاونيماعلا ءانمألا روضحب زجحلا ةيلمعل ةعباتمو

.ةينيوكت ةرود ةيأ نم كابشلا ناوعأ ةدافتسا مدع : ةظحالم

ةيندملا ةلاحلل ينطولا لجسلا لالغتسا فورظ .٢

: يتأي اميف اهصخلن تاهاركإ ةدع نم لجسلا اذه يناعي لاز ال

حيحصت ءارجإ ةلاح يفو هنأ يأ ،داليملا ةيدلب ريغ يف اينآ دقعلل ةفاضملا تامولعملا لامعتسا ةيناكمإ مدع •
نم ةرتف رورم دعب الإ ىرخأ ةيدلب يف حيحصتلا اذهب دقعلا جارختسا هنكمي ال نطاوملا اهيف دادزا يتلا ةيدلبلا يف

،نمزلا

متي ثيح ،ينطولا لجسلا يف اهل ةعباتلا دوقعلا عيمجب ةصاخلا تامولعملا ىلع ةيدلبلا عالّطا ةيناكمإ مدع •
،ةيدلبلا هذهل تاقحلم دوجو لاح يف تابوعص ببسي ام وهو ،طقف ةيلخادلا ةكبشلا نم تابلطلا هذه ةجلاعم

يف نينطاوملل امئاق ببسلا يقبي امم لجسلا اذه ىلع ىرخألا ةيرازولا تاعاطقلا لج عالطا ةيناكمإ مدع •
.ىرخأ تافلم يف اهلامعتسال ةيندملا ةلاحلا قئاثو جارختسا

نونطاوملا دافتسا ،8١0٢ ةنس ةياهن لالخ ينطولا لجسلاب ةديدج ةقيبطت جاردإ دعبو هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت
ةصاخلا داليملا ةداهش جارختسا ةيناكمإ نم ةيرئازجلا تايلصنقلاب نولجسملاو جراخلاب نودولوملا نويرئازجلا

.نينطاوملا ءالؤه ىدل انسح اعابطنا كرت ام كلذو مهتماقإ رقم نم مهب
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اهرثأو ةزجنملا لامعألا  .٢.١

: يتأي امك ةزوجحملا دوقعلا ددع لصو ثيح ةيندملا ةلاحلا تالجس دوقع عيمج نآلا دحل زجح مت

،544٣4 : داليملا دوقع *

،700١١ : جاوزلا دوقع *

.١٣0١١ : ةافولا دوقع *

ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتساب ةطبترملا تابوعصلا  .٢.٢

ضعبب ةقلعتم صئاقنو يلآلا ينطولا لجسلا نمض ةجردملا ريغ ةيندملا ةلاحلا قئاثو ضعب ىلإ انه ريشن
: يتأي امك تاقيبطتلا

،امئاق لاز ام داليملا دوقع ىلع )قالط – ةافو – جاوز( ةيشماهلا تانايبلا نييحت مدعو صقن لكشم .١

جراخ نيدولوملا صاخشألل داليملا ناكم ليجستل جاوزلا دوقع زجح ةقيبطت ىوتسم ىلع ةناخ دوجو مدع .٢
،نطولا

مهيلع روجحملا صاخشألل ريشت داليملا دوقع زجح ةقيبطتلا ىوتسملا ىلع يشماهلا نايبلا ةناخ صقن .٣
،يئاضق مكحب

ىلع ءانبألل ةبسنلاب ةافولا مدعو ءابآلل ةبسنلاب قالطلا مدع وأ ةافولا مدع نع ةيشماهلا تانايبلا دوجو مدع .4
،ةيندملا ةلاحلل ةيلئاعلا ةقاطبلا ةيقيبطت

،ةافولاو جاوزلا دوقع ىلع نسلا ليجست لجأ نم ةقيبطتلا ىلع ةناخ دوجو مدع .5

روهظ متي ال ةدالولاب ةحرصملا ةيعامجلا ماكحألا جرختسمب ةقلعتملا5م–ح داليملا ةداهش ةعابط ةلاح يف .6
،ايودي اهمامتإ مزلتسي امم ةداهشلا ىلع ةيشماهلا تانايبلا

مامتإ مزلتسي امم ةيشماهلا تانايبلل لوقح٣ نم رثكأ جردي ال يلصألا لجسلا نم جرختسمل ةبسنلاب .7
،ايودي يقابلا

،ةافولا ةداهش زجح ةقيبطت ىلع ىفوتملا سنج ددحت يتلا ةناخلا صقن .8

،ةافولا ةداهش ةقيبطت ىلع جوزلا بقلو مسا نيبت يتلا ةناخلا صقن .9

،ةيندملا ةلاحلا طباض  مسا رهظي ال ةافولا ةداهش ةعابط دنع .0١

.ءاضتقالا دنع ةيندملا ةلاحلا قئاثو جارختسا دصق ةينيتاللا ةغللاب تاقيبطت جاردإ .١١

تايدلبلا يف ةلغتسم ريغ تنرتنإ لوكوتورب نيوانع ءاشنإ ةيناكمإ .٢.٢.٢

اقئاع لكشي ال اذه نأ الإ ،ةيالولل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ةيريدم ةقفاوم دعب لوكوتورب ةفاضإ متي
.ةيدلبلا حلاصم ىدل

ةيرادإلا تاقحلملل لالغتسالا زيح عضوو صئاقن .٢.٢.٣

ـب ردقت ةيلحملا تاــعامجلل ناــــمضلاو نـماضتلا قودنص راطإ يف ةيالولا نم ةيلام ةناعإ نم ةيدلبلا تدافتسا
ةنئاكلا ةيرادإلا ةقحلملا طبر لجأ نم١٣/٢١/8١0٢ يف خّرؤملا790١ مقر يلاولا ررقم بجومب جد٣.00.000.478
.ةيرصبلا فايلألا ةكبشب "وبمي" يناكسلا عمجتلاب
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ينطولا لجسلاب تارادإلا ضعب طبر رخأت .٢.٢.٤

امم ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا تامدخ نم ةديفتسم ريغ ىرخألا ةيرازولا تاعاطقلا لج تلاز ام
عبطلا ةيلمع ةيحان نم ةيدلبلا اهدبكتت يتلا رئاسخلا ىلإ ةفاضإلاب امئاق قئاثولا هذه ىلع نينطاوملا بلط يقبي
.نيمدختسملا نم هب سأب ال ددع ريخست ىلإ ةفاضإلاب )قاروألا ،تاعباطلا(

يلآلا مالعإلا يسدنهم يف صقنو نيرفوتملا نيمدختسملا فيظوت ءوس .٢.٢.٥

8 ةيندملا ةلاحلا ةحلصم ىلع ايلاح فرشيو ،ةيالولا حلاصمل عبات يلآلا مالعإلا يف سدنهم نم ةيدلبلا ديفتست
ةصاخلا ةديدجلا حلاصملا ثادحإ دعبو هنإف ةراشإلل .ليغشتلا لبق ام دوقع راطإ يف نيفظوم7و نيمّسرم نيفظوم
هذهل نيفظوم )4( ةعبرأ ليوحت مت ةيدامرلا ةقاطبلاو رفسلا زاوجو ةقايسلا ةصخرو ةينطولا فيرعتلا ةقاطبب
ةقحلملا ىوتسم ىلع امأ .ةحلصملا هذهل مهفيظوت مت نيفظوم8 نيب نم ةيندملا ةلاحلا ةحلصم نم حلاصملا
متيسو ةيرصبلا فايلألاب ةطوبرم ريغ يهو صاخ يدلب بودنم اهب دجوي "وبمي" يناكسلا عمجتلاب ةيرادإلا

.رئازجلا تالاصتا عم زاجنإلا دقع ماربإ تاءارجإ لامكتسا دعب اهطبر

ةماعلا تاحارتقالا

قالطإ  يف لثمتي ،نينطاوملا ىلع ايباجيإ هرثأ نوكيو نهارلا تقولا يف ايرورض هربتعن يذلا حارتقالا نإ
اذهو ةكبشلا ىوتسم ىلع تايدلبلا نيب ام ايلآ )قالط– ةافو– جاوز( ةيشماهلا تانايبلا تانالعإ لاسرإ ةقيبطت
دعب نع ةماقإلا رييغتو بطشلا صوصخب حاجنب تمت ةيلمعلا هذه لثم نإف ةراشإللو  ،ةيلمعلا هذه حاجن ليهستل
.تاباختنالا يف نيلجسملل يلآلا لجسلل ةعباتلا

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئرةباجإ
)ناسملتةيالو( يديهم نب ىسرم ةــيدلبل

ةيدلبلا لوح ةماع تامولعم

ناسملت ةيالو – يديهم نب ىسرم : ةيدلبلا ةيمست –

0507 : ناكسلا ددع –

7 : ةينكسلا تاعمجتلا ددع –

ةيدلبلا رقم نع دعبلا + يوناث ينكس عمجت لك بسح ناكسلا ددع

١ : ةيدلبلا ىوتسم ىلع ةدوجوملا ةيرادإلا تاقحلملا ددع –

١ : ةلغتسملا ةيرادإلا تاقحلملا ددع –

.ةيدلبلا رقم نع ملك6 يلاوح دعبت ةقيرم ةيرق : ةيرادإ تاقحلم اهب يتلا ةينكسلا تاعمجتلا –

ناكسلا ددع نع هدعبعمجتلا ةعيبط
ةيدلبلا رقم ينكسلا عمجتلاعمجتلا ددع

رداقلا دبع يالوم ماقم ةيرق

وسار بياش

ةقيرم

مارمرص

ةربانعلا

ةسعلا

١

٢

٣

4

5

6

يوناث يرضح

يوناث يرضح

يوناث يرضح

يوناث يرضح

يوناث يرضح

يوناث يرضح

6١٣

785

0٢8

006

994

9٢4

ملك٢

ملك5

ملك6

ملك8

ملك٣١

ملك5
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)١١٠٢–٩٠٠٢( ةيندملا ةلاحلا ةنمقرب ةقلعتملا ةزهجألا ءانتقا ةيلمع

: )ةيالولا ةناعإو يتاذلا ليومتلاو ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا(:ةيلمعلا هذه ليومت ةقيرط –

جد00,007.5١١ : غلبملا يتاذلا ليومتلا

.٢ : ةقاطلا نزخم ،١ : يــــــسرك ،٢ :تاـــــــــــعباط ،٢ : بوساـــــــح : ةانتقملا ةزهجألا –

يف لمعتسملا داتعلا مظعم ،طايتحالا يف ةزهجأ دجوت ال هنأ ّالإ ،ٍفاك زيهجتلا : ٍفاك ريغ مأ فاك زيهجت –
.بطعلا ريثكو ميدق ةيندملا ةلاحلا ةنمقر ةيلمع

.ةيندملا ةلاحلا ةنمقرل صصخم )ruevreS( مداخ كلمن ال –

)RUEVRES UD NOITCETORP TE NOITALOSI( لزعلاو ةيامحلا ةيلمع

رفسلا زاوج( يرتمويبلا ةيلمعل ةصصخم)sruevres xued+ ruetasilibats( : اهؤانتقا مت يتلا ةزهجألا –
.)ةينطولا فيرعتلا ةقاطبو

يتاذ ليومت : )....ةيالولا ةناعإ ،يتاذ ليومت( ليومتلا ةقيرط –

.ةفيكم ريغو ةسورحم ريغ ةفرغلا : )ال مأ ةفيكمو ةسورحم ةفرغ( لزعلا ةقيرط–

: ةيندملا ةلاحلا يف ةلغتسملا يلآلا مالعإلا ةزهجأو ةيرصبلا فايلألاب طبرلا

00 : ةيرصبلا فايلألاب ةلوصوملا تاقحلملا ددع –

تاعباط٣ + يلآ مالعإ زاهج٣ : ةيدلبلا رقمب ةيندملا ةلاحلا كابش ىوتسم ىلع ةلغتسملا ةزهجألا ددع –

ةعباط +يلآ مالعإ زاهج : ةيدلب ةقحلم لك ىوتسم ىلع ةلغتسملا ةزهجألا ددع–

: ةيندملا ةلاحلل ينطولا لجسلاب ةلوصوملا يلآلا مالعإلا ةزهجأ ددع–

٢ : ةيدلبلا رقم ىوتسم ىلع •

00 : ةيدلبلا ةقحلملا ىوتسم ىلع •

.يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم :)ٍماس ينقت وأ سدنهم( ةكبشلاو داتعلا ةنايصب فلكملا –

يتاذ نيوكت ،ال : ةينيوكت ةرود نم دافتسا –

– : نيوكتلل ةمظنملا ةهجلاو خيراتلا –

ةيندملا ةلاحلا ىوتسم ىلع نونيعملا نوفظوملا

زاوجب نوفلكملا مهيف نمب(6 : )ليغشتلا لبق ام دوقع ،نودقاعتم ،نومسرم( : ةيدلبلا رقم ىوتسم ىلع –
)ةقايسلا ةصخرو ةيدامرلا ةقاطبلاوفيرعتلا ةقاطبورفسلا

)ةقيرم ةقحلم(١ : ةيدلب ةقحلم لك ىوتسم ىلع –

١ : نيوكتلا نم نوديفتسملا )ةيندملا ةلاحلا( نوفظوملا –

مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ينطولا زكرملا : نيوكتلل ةمظنملا ةهجلا –
نارهوب

6 : ةنمقرلا ةيلمع لبق ةيندملا ةلاحلا يفظوم ددع –
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8 :9١0٢و٢١0٢ نيب نيفظوملا ةيندملا ةلاحلا يفظوم ددع–

مقر رارقلا بسح تايدلبلا لك ةدئافل ،بتر ةسمخ يف بصنم000٣١ حتف ةيلمع راطإ يف نيفظوملا ةصاخ(
.)تايدلبلا ةدئافل ةداهشلا قيرط نع ةقباسم حتف نمضتملاو4١0٢ ةنس وينوي5٢ يف خّرؤملا66٢٣

)7 : د دعلا( معن : ىرخأ حلاصم ىلع ةيندملا ةلاحلا يفظوم عيزوت ةداعإ مت له ،ديحولا كابشلا ميمعت دعب–

رـفسلا زاوـجو ةـيـنـطوـلا فـيرـعـتـلا ةـقاـطـب( ةــيدــلــبــلــل ةــلــكوملا ةدــيدجلا ماــهــمــلــل نيصصخملا نيفــظوملا ددــع –
7 : )ةيدامرلا ةقاطبلاو

معن : ةنمقرلا ةيلمع دعب نينطاوملل ةملسملا قئاثولا ددع يف ضافخنا ليجست مت له–

ةظحالم

ةلجسملا دوقعلا ددع لوح تايئاصحإ يلاتلا لودجلا يف نودجت : ةيندملا ةلاحلا ةنمقر ةيلمع لوح ةلصوح–
: اذه انموي ىلإ ةيدلبلا ةأشن ذنم تالجسلا ددع كلذكو ةحوسمملاو ةنزخملاو

لجسلاب ةلوصوملا ةزهجألا قيرط نع ةيندملا ةلاحلا ةحلصم نم اهجارختسا متي يتلا قئاثولا –
ةيندملا ةلاحلل ينطولا

قئاثولا عيمج

ةيندملا ةلاحلا ةحلصمل نوصصخملا نوفظوملاو داتعلا –

،اهنيزختو اهخسنو تالجسلا يف دوقعلا ليجست ةيلمعب ،ةيميلقإلا ةرادإلل بتكم نوع ةبترب ،ةفظوم فلكت
.ايئوض احسامو يلآ مالعإ زاهج كلذ يف لمعتستو

ةرادإلل يرادإ نوع ةبترب )١( ةدحاو ،تافظوم )6( تس كلذ يف رخسي دوقعلا جارختسا ةيلمعل ةبسنلاب امأ
)4( عبرأو يلآ مالعإ ةزهجأ )4( ةعبرأ كلذ يف لمعتسيو ،ينهملا جامدإلا راطإ يف تادقاعتم تايقابلاو ،ةيميلقإلا

.تاعباط

لكاشملا سفن( تاقيبطتلا يف لكاشم : ةيندملا ةلاحلا ةحلصمل نسحلا ريسلا قيعت يتلا لكاشملا–
)مكريرقت يف اهيلإ راشملا

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)سابعلب يديس ةيالو( راطمل ةيدلبل

ةيندملا ةلاحلا تالجسل يئوضلا حسملا ةيلمعب اهريغك ةيدلبلا حلاصم تماق ةنمقرلا ةيلمع ديسجت راطإ يف
.ةيندملا ةلاحلل ةيمقر قئاثو ميلستو ةيتامولعملا مادختسا ةيلمع تقلطناو جاوزلاو ةافولاو دايدزالل

ءانتقا اهقتاع ىلع ةيدلبلا ذخأت ةيرتمويبلاو ةيندملا ةلاحلا ةحلصم زيهجتل ةذختملا ريبادتلا نيب نمو
نع ةرداصلا ةينقتلا ةقاطبلا قفو ةيلمعلا هذهب صاخلا داتعلا لكو ةيتامولعملا ةكبشب اهطبرو يلآلا مالعإلا ةزهجأ

.ةيدلبلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

.فلتم لجس يأ راطمل ةيدلب لجست ملف اهئاشنإ ةداعإو ةفلتملا تالجسلل ةبسنلاب امأ

ددع
دوقعلا

ددع
تالجسلا

تالجسلا ددع
ةخوسنملا

دوقعلا ددع
ةخوسنملا

تالجسلا ددع
ةنزخملا

دوقعلا ددع
ةنزخملا ةعيبطةيدلبلا

تالجسلا

داليملا
جاوزلا
ةافولا

ىسرم
يديهم نب

89
79
99

50٢9٢
٢697
8٣٢8

89
79
99

50٢9٢
٢697
8٣٢8

89
79
99

50٢9٢
٢697
8٣٢8
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ةيذالوف كيبابشو باوبأ بيكرتب تادعملاو ةزهجألا نيمأتل ةيرورضلا تاطايتحالاو ريبادتلا لك ذخأ مت امك
.ةرركتملا يئابرهكلا رايتلا تاددرت نم ةزهجألا ةيامحل ةقاطلل نزاومو تبثم بيكرتو ةيئاوه تافيكم ريفوتو

.يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ةلاح يف ةقاطلل يطايتحا ردصمك يئابرهك دلومب ةحلصملا ديوزتو

ضيوعتل اهنم ةرمتسم ةفصب ةزهجألا ءانتقا ةيلمع عباتت ةيدلبلا تلاز ام ةيدلبلا ةينازيم فعض مغر
.قئاثولا رادصإ مدعو ةكبشلا فقوتل ايدافت ةيطايتحا ىرخأو ةفلتملا ةزهجألا

عوقو وأ هبايغ ةلاح يف هنأل ٍفاك ريغ ددعلا اذه ىقبي يلآلا مالعإلا يف )١( دحاو سدنهم فيظوتل ةبسنلاب كلذك
ةلطع نم ديفتست ةلاح يفو يوسنلا رصنعلا نم فظوملا اذه نأو ةصاخ لخدتلا عيطتسن ال ةكبشلا يف للخ يأ
.ةرواجملا تايدلبلل نيعباتلا نيسدنهملاب نيعتسن ةرم لك يفو ةيضرم لطع وأ ،اموي89 ةدمل ةمومأ

مهنيوكتو نيماس نيينقت وأ نيسدنهمك يلآلا مالعإلا يف نيصتخم نيرخآ ناوعأ فيظوت حرتقن بابسألا هذهل
.ةزهجألا ةنايص لاجم يف

تلازام هّنإف ،تاقيبطتلا نمضو ةيندملا ةلاحلل ينطولا لجسلا نمض ةجردملا ريغ قئاثولل ةبسنلاب
ةيعامجلا ماكحألل داليملا ةداهشب ةصاخ رمألا قلعتي ،يوديلا لمعلا ىلإ ءوجللاب قئاثولا هذه دادعإب موقت انحلاصم
.)ecirtaM ertsigeR( مألا لجسلل داليــــملا ةداهشو

لقحلا وأةحاسملا بايغل يلآلا ينطولا لجسلا يف ةيشماهلا تانايبلا ليجستب حمست ال ةقيبطتلا نأ امك
.خلإ ...قالطلاو جاوزلاك اهل صصخملا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نع ةرداصلا صوصنلاو تاميلعتلاب المعو ريخألا يف
صوصنلا لك مارتحاو ةكبشلا هذهل ةيلعفلا ةمدخلا ةيرارمتسال ةلصاوتم دوهجلا تلاز امف ،ةياصولا تاهيجوتو
.نطاوملا نم ةرادإلا بيرقت يف ةلودلا ةسايس ديسجتل اهقيبطتو

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)تنشومت نيع ةيالو( حلاملا ةيدلبل

لالتحالا دي ىلع رشع عساتلا نرقلا نم نيتريخألا نيتيرشعلا لالخ ناك ةيندملا ةلاحلل ميظنت لوأ نإ
سيسأت ةيفيك ددحو ،نيلصف ىلع نوناقلا اذه لمتشا دقو٣٢/٢0/٢88١ نوناـــق رودص دعب ديدحتلابو يسنرفلا

اذه لواـــــنت ثيح)مألا تالــجسلا(نيـــــلجس يف اهنيودتو نييرئازجلا نينطاوملل ةـــــيندملا ةلاحلا ماظنتالجسو
هظفح متو ،669١ ةنس ةياــــغ ىلإ لالتحالل ةــيندملا ةلاـــحلا ةلحرم يـــف نييرئازجلا نينطاوملل ماــــعلا ءاصحإلا نوناـــــقلا

.هسفنب هراتخـي يلئاع مسا يرئازج نطاوم لكل حبصأو مألا تالجسلا يف

تادالولا اهيف ررحـت تالجس ديق هلالخ نم مــت يذلا ةيندملا ةلاحلا ءاشنإ ةرـــــــتف تءاج ةرــــــتفلا هذه دــعب
نمضـتملاو4١/0١/669١ خيراتب رداصلا70٣–66 مقر رمألا ىضتقمـب هؤاـــــغلإ مــتو ةــــــعقاولا ثودح درجمـب تايفولاو

صوصنلا ضعبب اهليدعتو اهليمكت متو ،دعب اهيف سسؤت مل يتلا قطانملا يـف ةيندملا ةلاحلا سيسأت طورش
لّدعملا0٢–07 مقر رمألا بجومـب ةيندملا ةلاحلا نوناق ردصيل اهلماكب اهؤاغلإ مت نأ ةياغ ىلإ يـندملا نوناــــقلاك
.نينطاوملل ةديدجلا تاجايتحالاو روــــــطتلا ةرياسمـل ،٢79١ةنسويلوي يــــــف قيــــــبطتلا زــــيح لــــخد يذلاو مّمتملاو
لجسلا ءاـــشنإو يئوضلا حسملاو ةنمقرلا اهيف امب ،ةيندملا ةلاحلا ةحلصمب ةيتامولعملا مادختسا لالخ نم تلعج
مقر رمألل مّمتملاو لّدعملا ،4١0٢ ةنس تشغ9 يف خّرؤـــملا80–4١ مقر نوناقلل اقـيبطت هلالغتسا ةيلمع قالطإو يلآلا

4 رركم ،٣ رركم ،٢ رركم–١رركم5٢ ةداملا نم ،ةيندملا ةلاــــحلاب قلعتملاو079١ ةنس رياربف9١ يف خّرؤـــملا0٢–07
.5رركمو

ةيمقر خسن ميلستل ةيمقرلا تانايبلل ةدعاــــقك ةيلآ ةفصب يلآلا لجسلا لالغتساب تحمـس ةيلمعلا هذه نإ
ةيندملا ةلاــحلا قئاثو جارختسا ةيلمع ليهستو ،نينطاوملا ىلع ءبعلا ليهست لجأ نم ةيندملا ةلاحلا قـئاثول
اهب تماق يتلا تادوهجملا لالخ نم ينطولا بارـــتلا ربع ةيدلب يأ نم ةيندملا ةــلاحلل ةيدلبلا حلاصم نم برقتلاب
.ةيتامولعملا تاكبش فيظوتب ةينارمعلا ةــئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
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نكلو ،ةيلكلا اهتغيصب ةيتامولعملا مادختسا يه اهرهاظ يف تناك نإو ،ةيندملا ةلاحلا ةنمقر ةيلمع ّنأ ّالإ
اهحرتقن يتلا لولحلا نم تانيع مكلو ،اهمادختسا لالخ نم اهيلع روثعلا مت ةريثك صئاقن ىلع يوطني اهنطاب
: مكيلع

يف )ةافو ،جاوز( تارـيشأتلا جاردإو ةيرادإلا تاحيحصتلا يف اــــقلاع ةيندمــــلا ةلاحلا دوـــــــــقع جارختسا ىقــــــبي .١
.ةقيبطتلا هذه ءاغلإ بجو اذهلو ،ينعملا فرط نم اهعاجرتسا نيح ىلإ )ميدقلا جذومنلا( خ٢١ م ح جارختسا ةلاح

ببسب اذه و7 م ح ةبسنلاب ينطولا يلآلا لجسلا يف ةرشابم جولولل ةديدج ةـــــــقيبطت جاردإ بوــــــجو .٢
اهتلحرم يف ةيندملا ةلاحلل ةيدلبلا ةحلصملا يف ةــــــــيتامولعملا مادختسا ةيلمع ءانـــــــثأ اهخسن مـــت يتلا ءاــــطخألا
.يئوضلا حسملاو ةنمقرلل ةيناثلا

ةــــصقانلا تانايبلا ةباتكل ةيندملا ةلاحلا ناوـــعأل ىنستي ىتح ةقيبطتلا ،ةقاــــيس ةداعإ جاوزلا دقع١ م ح .٣
لك ىلع فوـــقولا ردجألا نم ناك ،قـــــثوم جاوز – ةمكحملا يضاق جاوز – يفرع جاوز– جاوز نالعإ نم ةلاح لكل
.ةصقانلا تانايبلا ةباتكب حمست ال / ةـــــمالع عضو نم الدب ةـقيثولاب ةــــنّودملا تانايبلا

ةمئاق نم ةـــــــــقيثولا هذه ءاـــــــغلإ نكمـي ،ةافولا نايب نالعإ ،قالــــطلاو جاوزــــــلا ناــــيب نالــــعإ4١م ح–٣١ م ح .4
دعب ينطولا يلآلا لجسلا يف ةيكيتاموتوأ ةغيصب تانايـــــــبلا جاردإ لالخ نم كلذو ،ةيندملا ةلاحلا قئاثو ةنّودم
.7 م ح دقعلا ىلع ةرشابم مويلا سفن يف ،ينعملا داليم دـــــقع يف ةافولا وا قالطلا وأ جاوزلا ىلع نالعإلا

دوقع يف نطاوملا اهب موقي يتلا ةيرادإلا تاحيحصتلاو ةيشماهلا تانايبلا ةفاك رودصل ةددحم ريغ ةدمـلا .5
يلحملا يلآلا لـــجسلا ىلإ لـــــقـــنـــتـــلا ىلع ارـــبـــجـم نـــطاوـــمـلا ىـــقـــبــــيو ،ينــــطوــــلا يلآلا لــــجسلا نــــمض ةــــيــــندملا ةــــلاحلا

.اهجارختسال

نود قئاثولا عيمج سمت ةقيقد ةيتامولعم مادختساو لاخدإب ةيندملا ةلاحلا ةنمقر بكاوي لح داجــيإ .6
 .ءانثتسا

لكاشم اــــــنحلاصم تقلت دقو ينطولا يلآلا لجسلا يف ةرفوتم ريغ يلصألا لجسلا نم جرختسم6م ح .7
.نب نم الدب ،نباب ةراــــــبعلا هذه ححصت ال ملو دلو مث دلو مث نب بسنلا ةباتك ببسب نينطاوملا نم ةدــــــيدع
يلحملا يلآلا لجسلا يف طقف اهجارختسا متيو ةــقيثولاب ةيشماهلا تانايبلا جاردإ نم نكمتلا مدع ىلإ ةفاـضإلاب
.ديلا طخـب بتكتو

لـــيجستل جولولاب حمست ال ةــــقيبطتلا هذــه ،ةدالوـلاب ةحرصملا ةــــــــيعامجلا ماكحألا نم جرختسم5 م ح .8
.ينطولا يلآلا لـــــجسلا نمض ةـــــقيثولا هذه جاردإ ةرورــــــض ،يلحمـلا يلآلا لجسلا يف ةيشماهـلا تانايبلا

ةرشابم نيلهؤملا نيضوفملا فرط نم ةـــيندملا ةلاحلا دوـــقع تاحيحصت يف ةلثمتم ةديدج ةقيبطت لاخدإ .9
نيماسلا نيينقتلاو يــــــلآلا مالـعإلا يـــف نيسدنهم نم ةيندملا ةلاحلا ناوعأب ةناعتسالا بجي امك ،يلآلا لجسلا يف

.ةحلصملل نسحلا ريسلا قــــــيعت يتلا لكاشمـلا هذه نم جورـــــــخلل ةيندمـــلا ةحلصملاب نيلماـــــــعلا

ةايحلا ةداهش١١ م ح نم الدب ةيندملا ةلاحلا قئاثو نمض )مــيدقلا جذومنلا( ةايحلا ةداــــهش جاردإ ةرورــــض .0١
ةعيبط حضوي ليلد بسح ةيلئاع ةداهشب اهلادبتساو ةــــيندملا ةلاــــحلا ةنّودم نم اهؤاــــغلإ مت يذلاو ةيامحلاو
ريارـــــبف7١ يـف خّرؤـــــــــملا4١/57 مقر يذـــــيفنتلا موسرمـلا عوضوم4١ ةـــــيندمـلا ةلاحلا تاعوبطم لامعتسا لاجـمو

ببسب اذهو ،ةيلصنقلا حـلاصملاو تايدلبلا يـف ةلمعتســــملا ةـــــيندملا ةلاحـلا قـــئاثو ديدحـت نمضتمـلاو4١0٢ةنس
.ةيبنجألا لودلا نم ىتحو رمتسمـلا بلطلا

.ةيندملا ةلاحلل ةقيثو4١ ــــــل ةلماش ةنمقر .١١

ةقيبطت ميمعت ضورفملا نم ناك ةيجراخلا ةرازوب نيلجسملاو جراخلاب نيدولوملاب ةقلعتملا دوقعلا .٢١
ىلع لقنتلا ءبع فيفختل ينطولا رطقلا تايالو لك ربع ينطولا لجسلا نم ةيلآ ةفصب قئاثولا هذه جارختسا
.نينطاوملا
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لجسلا ساسأ ىلع ةيسنرفلا ةغللاب ةررحملا ةيندملا ةلاحلا قئاثول ةصصخم ةيـــــنطو ةــــقيبطت رادصتسا .٣١
.ةيندملا ةـــــلاحلل يلآلا ينطولا

ةرداصلا ماــــكحألا جاردإب اهـل حامسلل يلآلا لجسلاب ةلوـــصوملا مكاحـملا ىوتسم ىلع تانايب ةدعاــــــق ءاــــــشنإ
.7 م ح داليملا دوقع يف ةرشابم رجحلاب

مادختسا لالخ نم ةــــيمومعلا ةرادإلا ةنرصع لجأ نم تلذب يتلا دوهجلا مغر هنأ ىلإ ةراــــشإلا ردجت –
دعب ةصاخ اهحالصإ متي ملو ةدوجوم تيقب صئاـــــقنلاو لــــــيقارعلا نأ الإ ةــــيندملا ةـــــلاحلا ةحلصمب ةـــــيتامولعملا
اهتأترا يتلا يعاسملا نود لوحت يتلا لــــــــيقارعلاو لكاــــشملا اهريراـــــــقت نمض تجردأ يتلاو ةـــــيشيتفتلا تارايزـــــلا
.اهتجلاعمو ليقارعلا هذه ةـــــــسارد ةيناــــكمإب نينطاوملا نم ةرادإلا بيرقتو ةيمومعلا ةمدخلا ليهست لجأ نم ةلودلا

نونطاوملا لاز الو مويلا دح ىلإ متت مل ينطولا يلآلا لجسلاب ةيمومعلا تارادإلا طبر ةيلمع نإف ،ماتخلا يفو
ةــــحنمـلا تاــــــفلمو دعاــــقتلا تاـــــــفلمو نكسلا تاــــــفلم يـــــف ةــــصاخ تارادإلا هذــــه نم ةبولطمـلا قــــئاثولا نوجرختسي
امك ،كلذ رـــيغ ىلإ ءارـــــجألا رــــيغو ءارـــــجألل يــنطولا قودنصلا فرط نم بلطت ةيرود ةـــيونس تافلمو ةــــــيسردملا
5٢/٢١/4١0٢ يف ةخّرؤــــــملا84٣ مقر تحت لوألا ريزوــــلا ةــــميلعت رودص ذنم فيظوت يأ نم دـــفتست مل تايدــــلبلا نأ

ةلاحلا ةحلصم اهـب تيظح يتلا ةيلاملا بصانملا ءانثتساب فيظوتلا تايلمع ةــــفاك ديمجت مـت اهلالخ نم يتلاو
بتكمك ىرـــــخأ بتاكم يــف نيفظومـلا ءالؤـــــهـب ةناعتسالا تايدــــلبلا ءاـــــسؤر ىلع يرورضلا نم تاب هيلعو ،ةيندملا
مالعإلا يف نيسدنهم فيظوتل لاجمـلا حـــــــتف ،) ةديدج بتاكم( تابكرملاو صاـــــخشألا لــــقنت بتكمو يرـــــتموــيبلا
ىلإ ةفاضإلاب ةيدلب لك ناكس ددع بسح ةديدجلا بتاكملا هذه ريطأتل نييرادإ نيفرصتمو نيــــماس نوــــينقت ،يلآلا

يميظنتلا لكيهلا يف رــــــظنلا ةداعإو ينورتكلإلا داـــتعلا ةنايصو ءارـــــشب لفكتلل ةيونس ةيلام ةناـــــعإ صيصخت
.ةيدلبلا حلاـــــــــصمل

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)تنشومت نيع ةيالو( ةيرماعلا ةيدلبل

صوصنلا راطإ يف ةيرماعلا ةيدلب ىوتسم ىلع تاءارجإلا ذيفنت لحارمب مكتدايس ىلإ مدقتأ نأ ينفرشي
مادختساو ةمدخلا زيح عضو دصق ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نم ةدراولا تاميلعتلاو
ةيدلب ّنإف٣١/٢0/4١0٢ يف ةخّرؤملا5٣4١ مقر ةيرازولا ةميلعتلا اميس الو ةيندملا ةلاحلا ةحلصم يف ةيتامولعملا
: ةيتآلا تايلمعلا تزجنأ ةيرماعلا

ةيدلبلل ةيندملا ةلاحلا ةحلصم رييست يف ةيتامولعملا لاخدإ تايلمع ذيفنت .١

تانايب ةدعاق زاجنإو اهنيزختو يئوضلا حسملا قيرط نع ةيندملا ةلاحلا تالجسل ةنمقرلا ةيلمع زاجنإ مت
تاقيبطتلا ربع ةينطولاو ةيلحملا ةكبشلا لامعتساب يلآلا ينطولا لجسلا ءاشنإل تانايبلا دعاوق ديحوتو ةيلحم
: يتأي امك ةليصحلا تناكو ةرفوتملا

ةفلتملا تالجسلا ءاشنإ ةداعإ.١.١

: يتآلا لودجلا يف حضوم وه امك ةصقانلاو ةفلتملا تالجسلا ضعب ءاشنإ ةداعإ ةيلمع تمت

١ 649١784 داليملا

دوقعلا ددعددعلا
ةفلتملا

دوقعلا ددع
ةأشنملا

ةنسلا  ةروهدتملا تالجسلا ةعيبط
)ةافو -جاوز– داليم(

دوقعلا ددع
لجسلاب

6١٢6١٢
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 ةيتامولعملا تاكبش بيصنتو ءانتقا .١.٢

: داتعلا ةمئاق

.ةيلحمـلاو ةينطولا ةكبشلا بيصنت مــتو –

نيمدختسملا نيوكت .١.٣

ةينطولا فيرعتلا ةقاطب : يف ةلثمتملا قئاـثولا زاــجنإب نيفـلكملا نيمدختسملا نيوـكت ةرتف ىــلإ ةفاـضإلاب
رقمب ةيصبرت مايأ9١0٢و8١0٢ تاونس لالخ مت ،ةقاــيسلا صـخرو تابكرملا تاقاطبو يرتمويبلا رفسلا زاوجو
ةيتامولعم ةيضرأ ءاشنإب ةصاخلا تاقيبطتلا لامعتسا ةيفيك لوح يلآلا مالعإلا يينقتو يسدنهم ةدئافل ةيالولا
ةيرــــتموــــــيبلا قئاــــثولا تاءارـــــجإ فيــــفـــختب ةقلعــــتملا ةقيــبطتلا اذك و ةيندملا ةلاحلا قئاثو رادصإ كابش ديحوتل

نيفلكملا ناوعألاو نيسدنهملا ةدئافل ةيصبرت مايأل ةفاضإلاب ةينطولا فيرعتلا ةقاطبو رفسلا تازاوج اميس ال
.ةيرتمويبلا ةقايسلا ةصخر رادصإ ةقيبطت ذيفنتلا زيح عضو دصق ةقايسلا صخر رادصإب

ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتسا فورظ .٢

،ةيــــــــندملا ةلاحلاب ةقلعتملا ةيرادإلا تافلملاو قئاـــــثولا جارخـــــتسا فيــــفختب ةقلعــــتملا صوصنلا قــــيبــــطت مت
 : يلآلا ينطولا لجسلا نمض ةرفوتملا كلت اميس الو

اهريثأت ىدمو ةزجنملا لامعألا .٢.١

تاقيبطتلا لالغتسا ىلإ ةفاضإلاب ةيندملا ةلاحلا قئاثو ىلع00١/00١ ةبسنب يئوضلا حسملا ةيلمع زاجنإ مت
طورش نم هيجوتلا تادعم ناضتحال صصخملا ينقتلا لمعلل نمألا ريياعم ريفوت عم تاءارجإلا فيفختل ةديدجلا
ةيرتمويبلا ةقايسلا ةصخر رادصإب ةصاخلا تادعملا ءانتقا ةيدلبلا ترشاب امك .ةيوهتلاو لزعلاو ةيامحلا

اهتينازيم قتاع ىلع ةيرتمويبلا قئاثولا رادصإل يطايتحالا داتعلا ءانتقا تاءارجإ يف عورشلا ىلإ ةفاضإلاب
.ةصاخلا

ةيندملا ةلاحلل يلآلا ينطولا لجسلا لالغتساب ةطبترملا تابوعصلا .٢.٢

تاقيبطتلا ضعبب ةقلعتم صئاقنو يلآلا ينطولا لجسلا نمض ةجردم ريغ قئاثو .٢.٢.١

يف ةنمقرلا ةيلمع نع ةمجانلا ءاطخألا ضعب نأ ىلإ ريشن ةركذملا نمض ةروكذملا صئاقنلا ىلإ ةفاضإلاب
ةدوع ةرورض يعدتست يتلاو قئاثولا جارختسا ةيلمع ىلع رثؤت نطولا تايدلب فلتخم ربع يلآلا ينطولا لجسلا
اذه نّيبت امك ةبولطملا ةيندملا ةلاحلا قئاثو يف ةنودملا ءاطخألا كاردتسال هسأر طقسم ةيدلبلا ىلإ نطاوملا
نيبخانلا ضعبل يلآلا بطشلا متي ثيح ،ةيباختنالا مئاوقلل ةيئانثتسالاو ةيونسلا ةعجارملا لالخ نم ايلج صقنلا

.تانايبلا يف ءاطخأ درجم اهّنأ ةينعملا حلاصملل ةيلحملا تاقيقحتلا تتبثأ اهنأ ريغ فوتم هنأ ساسأ ىلع

تايدلبلا فرط نم ةلمعتسم ريغ تنرتنإ لوكوتورب نيوانع ءاشنإ تايناكمإ .٢.٢.٢

ةيرادإلا تاقحلملل لالغتسالا زيح عضوو زاجنإب ةقلعتم صئاقن .٢.٢.٣

ةرقام ةقحلمو ةبياورلا ةقحلم يهو ةيرماعلا ةيدلبل ةيرصبلا فايلألاب ةلوصوملا تاقحلملا ىلإ ةفاضإلاب
.ةمدخلا زيح ةيرادإلا ةقحلملا عضول ةيلماوكلا ةقحلم يهو ةثلاث ةقحلم طبر تاءارجإ ةيدلبلا رشابت

0١
4
١

يلآلا مالعإ ةزهجأ–
ةعباط–
يئوضلا حسملا زاهج–

ةيدلبلا ةينازيمجد١.006.944^00

ةيلاملا ةميقلاددعلا نيومتلا ردصمداتعلانييعت
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،ءيشال : ةيرادإ تاقحلم نود ةديعب ةيوناث ةيناكس تاعمجت – أ

،ءيش ال : ةمدخلا زيح ةعوضوم ريغ ةيرادإ تاقحلم– ب

.ةيلماوكلا ةقحلم : ةيرادإلا تاقحلملا ضعبل ةيرصبلا فايلألاب طبرلا بايغ– ت

ينطولا لجسلاب تارادإلا ضعب طبر يف رخأت .٢.٢.٤
نامضلا قيدانص طبر يرورضلا نم هنأ ىلإ ريشن ةركذملا نمض اهيلإ راشملا تارادإلا ىلإ ةفاضإلاب

ةيموي ريباوط دهشت يتلا باستنالا ةداهش جارختسا تايلمع ليهستل ءارجألا ريغو ءارجألا لامعلل يعامتجالا
ةيندملا ةلاحلا قئاثو جارختسال ةيدلبلا كيبابش ىوتسم ىلع

يلآلا مالعإلا يسدنهم يف صقنو نيرفوتملا نيمدختسملا فيظوت ءوس .٢.٢.٥
ريفوتل ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا اذكو تايقيبطتلا دادعإ يف ةلودلا فرط نم ةلوذبملا تادوهجملا مغر

ةيبلغأ نوكل ارظن رمتسم ديازت يف لب اظوحلم اصقن لكشي يرشبلا لماعلا نأ الإ ةيلمعلا حاجنإل يلآلا داتعلا
جراخ تارادإ ىلإ ةئفلا هذه برست ةرهاظ لاحفتسا ىلإ ىدأ امم ليغشتلا جمارب نمض نيينعملا نيمدختسملا
ةررحملا بصانملا مغر ةيلحملا تاعامجلاب فيظوتلا ديمجتل ارظن ةمئاد بصانم نع ثحبلا راطإ يف عاطقلا

.ةريخألا تاونسلا لالخ

جمارب ذيفنتب نيفلكملا ناوعألا جامدإ ةرورض ةينعملا تاطلسلا نم ءاجرلا عم ةلصاوتم دوهجلا ىقبت اريخأو
نم مهنيكمتو ةيرتمويبلا قئاثولا رادصإو ةيندملا ةلاحلا كيبابش يف نيمدختسملاو ةيلحملا ةرادإلا ةنرصع
.ةيمومعلا ةمدخلا ءادأ نسحت ةيرارمتسا نامض لجأ نم ةمئاد بصانم ىلع لوصحلا

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)تنشومت نيع ةيالو( ةقرات ةيدلبل

دق ذيفنتلا زيح ةيتامولعملا لوخد روف انحلاصم تدوار يتلا لكاشملا مظعم نأ مكملع ىلإ يهنأ نأ ينفرشي
: نيتيتآلا نيتطقنلا ءانثتساب ةيصولا ةطلسلا قيرط نع ايجيردت تجلوع

،ةيامحلا ةداهشو ةايحلا ةداهش نيب لصفلا ةرورض حارتقا :١ م ح ةيامحلا – ةايحلا ةداهش–

هذهل يشماهلا نايبلا نايبتسا مدع عم ةيندملا ةلاحلل ينطولا يلآلا لجسلا ربع5 م ح راهظتسا ةبوعص–
.ةقيثولا

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)تنشومت نيع ةيالو( لالغأ ةيدلبل

يف ةدراولا تالاغشنالا فلتخم ىلع ةزجوملاو ةقيقدلا ةباجإلا رصانعب مكتافاوم راطإلا اذه يف ينفرشي
: يتآلا وحنلا ىلع مكتركذم

ةيدلبلل ةيندملا ةلاحلا ةحلصم رييست يف ةيتامولعملا لاخدإ ةيلمع ذيفنت .١
فلتخم يف تالاكشإلا نم ديدعلا زرفأ قاطنلا عساو اعيرس اروطتو ةقيمع تارييغت انعمتجم فرع

يرورضلا نم حبصأ دارفألا ىدل تاجايتحالا ديازت اهقفار يتلا تاعلطتلاو تابلطتملا ةرثك لظ يفو ،نيدايملا
.اهتاسسؤمل ةلودلا ثيدحتو ةنرصع

داليم نع بيقنتلا اذه ضخمت تايوتسملا ةفاك ىلع ةيمنتلاو ومنلا جذامنل ةديدج ةمظنأ نع ثحبلا بلق يف
ةاونلا اهرابتعاب ةرسألا لخادو ةماع ةفصب عمتجملا لخاد دارفألل يعرشلا دجاوتلا مظني ةيندملا ةلاحلل ماظن
.ةصاخ ةفصب ةيساسألا

ةيمومعلا تامدخلا تاسسؤم بيلاود يف ةيندملا ةلاحلا ةحلصمل ةغلابلا ةيمهألل ارظنو ،ىرخأ ةهج نم
يف ةريخألا هذه رودو ةناكم ديدحت ىحضأ ةلودلل ةعباتلا ةيجيتارتسإلا تاعاطقلا فلتخمو ةيلحملا تاعامجلل
ةلأسم اساسأ عمتجملاو دالبلل ةماعلا ةيلعافلا نم عفرلا ىخوتت ةسايس يأ يفو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا

ةيملع ةسارد وأ ثحب يأ يف يساسأ كرحم ةجرد ىلإ يقترت يتلا اهتمهاسم نم كيهان ،اهنم دب ال ةيرهوج دج
ةزيمملا ثادحألا مهأ ىلع ادامتعا عمتجملا دارفأ نم درف لك ةايح لحارم بقعتو عبتت نكمي اهلالخ نم هنأ باب نم
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وأ جاوز نم ةيندملا هتلاح ىلع أرطت يتلا تاريغتملا لك ىلإ ةفاضإلاب هتافو ىلإ الوصو هداليم نم ةيادب هتايحل
نيفظومو تازيهجتو ةيرادإ لكايه درجم طقف تسيل ةيندملا ةلاحلا نإف هيلعو .هتايطعم ةدعاقل حيحصت وأ قالط
ارظن ىنعم نم ةركفلا هذه هلمحت ام لكب بوعشلا ةركاذ يه لب ،بسحف ةيميظنتو ةيعيرشت صوصن عم
.اهدوجوو ةمألا نايكب ةرشابملا اهتقالعل

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو اهيلإ تعس يتلا ىلوألا ةردابملا تناك ،قايسلا اذه لظ يفو
ايفاقثو ايعامتجا اثروم هنوك ةبقاعتملا لايجألل هيلع اظافح قفرملا اذه ةنمقر وحن هجوتلا يه ةينارمعلا

ينطولا لجسلا حلطصمب فرعي اميف تلثمت تقولا سفن يف ةيميظنتلاو ةينقتلا تايلآلا نم ةعومجم لامعتساب
نوناقلل اقبط ةيدلب١45١ تانايب دعاوق ديحوتو عمج مت امدعب ةرشابم لالغتسالا زيح لخد يذلاو ةيندملا ةلاحلل
ةلاحلاب قلعتملاو9١/٢0/079١ يف خّرؤملا0٢–07 : مقر رمألل مّمتملاو لّدعملا ،90/80/4١0٢ : يف خّرؤملا4١0٢–80 مقر
.ةيندملا

لب ،مدع نم تأي مل ةيندملا ةلاحلل دحوملا ينطولا لجسلا ليعفت يف ةيلحملا تاعامجلا حاجن نأ ديكأتلا عم
يذلاو0٢/60/7١0٢ يف خّرؤملا ريرقتلا نمض ليصفتلاب اهيلإ انقرطت نأو قبس تازاجنإلا نم ديدعلا هتقبس
ةلاحلا تالجس ةنمقر ربع تناك ةيادبلا نأ داهشإلا ليبس ىلع اهنم ركذن تانايبتسالا نم ةعومجم نمضت
ريغ تالجسلا ءانثتساب ،ةافولاو جاوزلا دوقع ىلإ الوصو ديلاوملا تالجس نم ةيادب0١0٢ ةنس نم ةيادب ةيندملا
: ديدحتلا هجو ىلع اهنم ركذن بابسألا نم ةعومجمل ةيماظنلا

ةينعملا تالجسلا ةمدقم نم انوناق ةلوخملا ةمكحملا سيئر ءاضمإو متخ يأ "ةريشأتلا" دوجو مدع–
.ةيمسر ريغ اهلعجي امم ،ةيوستلاب

تانايبلا ،ةيصخشلا تامولعملا( تنشومت نيع ةمكحم ىوتسم ىلع ةدوجوملا تالجسلل اهتقباطم مدع–
.)خلا...ةيمشاهلا

ةيدلبب طلتخملا بتكملاب اهليجست مت ثيح ،تنشومت نيعو لالغأ يتدلب نيب ةطلتخم تالجس اهعيمج–
.479١/579١ ةنس علطم تنشومت

تالسارملا هنّيبت ام اذهو ةقلاعلا تالجسلا ةيوستل ةيرادإلا تاءارجإلا عيمج ذاختا يحلاصمل قبس ثيح
: هاندأ ةروكذملا

.تنشومت نيع ةمكحم سابعلب يديس ءاضق سلجم فرط نم ةرداصلا٢٢/60/٣89١ يف ةخّرؤملا ةضيرعلا .١
.سابعلب يديس ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا دّيسلا فرط نم ةرداصلا80/ع.م/5١9 : مقر ةلسارملا .٢
.لحيكلا نيع ةرئاد ةسيئر فرط نم ةرداصلا5٢/٣0/800٢ يف ةخّرؤملا٣٣6/800٢ : مقر ةلسارملا .٣
.0٢/70/800٢ يف ةخّرؤملا909/800٢ : مقر ةلسارملا .4
.90/٢0/٢١0٢ يف ةخّرؤملا١9٢ : مقر ةلسارملا .5
.ةيندملا ةلاحلا تالجس ةنمقر ةيلمع ةنمضتملا6١/٢0/٢١0٢ يف ةخّرؤملا4٣٣/٢١0٢ : مقر ةلسارملا .6
.ةيندملا ةلاحلا تالجس ليجستب صيخرتلا ةنمضتملا0١/١١/800٢ يف ةخّرؤملا٢١٣١/800٢ : مقر ةلسارملا .7
.ةيندملا ةلاحلا تالجس ةيوست ةنمضتملا4٢/70/١١0٢ يف ةخّرؤملا0٢4١/١١0٢ : مقر ةلسارملا .8
سابعلب يديس ءاضق سلجم فرط نم ةرداصلا6١/١١/١١0٢ يف ةخّرؤملا9896١١0/١١ : مقر ةلسارملا .9

.تنشومت نيع ةمكحم
.ةيندملا ةلاحلا تالجس ىلع ريشأتلا ةنمضتملا9١/٢١/١١0٢ يف ةخّرؤملا00١7/١١0٢ : مقر ةلسارملا  .0١
.لحيكلا نيع ةرئاد ةسيئر فرط نم ةرداصلا٣١/٢0/٢١0٢ يف ةخّرؤملا8٢5/٢١0٢ : مقر ةلسارملا .١١
: مقر ةصخرلا بجومب داليملا دوقع ةيوست ةنمضتملا٣٢/١0/٢١0٢ يف ةخّرؤملا75١/٢١0٢ : مقر ةلسارملا .٢١

.)دوقع76(649١ ةنسل ايلك ةقزمملا دوقعلل ةيمسالا ةمئاقلاب ةقفرملا9١/٣0/800٢ : يف ةخّرؤملا5١9
صوصخب لحيكلا نيع ةرئاد ةسيئر فرط نم ةرداصلا١٢/٢0/٢١0٢ يف ةخّرؤملا١56/٢١0٢ : مقر ةلسارملا .٣١

.تنشومت نيع ةمكحم سيئر ديسلا ىلإ ةهجوم لالغأ ةيدلبل ةيندملا ةلاحلا تالجسلا ىلع ريشأتلا

نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو فرط نم ةرداصلا60/٣0/٢١0٢ يف ةخّرؤملا669400 : مقر ةلسارملا .4١
.تنشومت
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ريغ ةيندملا ةلاحلا تالجس لوح ريرقت ةنمضتملا8٢/50/٢١0٢ يف ةخّرؤملا١٣0١/٢١0٢ : مقر ةلسارملا .5١
.تنشومت نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ىلإ ةهجوم ةقباطملا

ىلإ روضحلاب يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر غيلبت نمضتملا٢84/٢١ : مقر ميلستو غيلبت رضحم .6١
.تنشومت نيع ةمكحم ىدل ةماعلا ةباينلا

يديس ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا ىلإ ةهجوم80/80/٢١0٢ يف ةخّرؤملا484١/٢١0٢ : مقر ةلسارملا .7١
.ةيقبتملا ةيماظنلا ريغو ةطلتخملا تالجسلا ةداعإل ةصخر ىلع لوصحلا دصق سابعلب

نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو دّيسلا ىلإ ةهجوم٣١/90/٢١0٢ يف ةخّرؤملا957١/٢١0٢ : مقر ةلسارملا.8١
تالجسلا بحسل )طلتخملا بتكملا( تنشومت نيعب يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ىدل لخدتلا دصق تنشومت

.اهليجست ةداعإل صيخرتلا عم ةينعملا
.تنشومت نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو دّيسلا ىلإ ةهجوملا7١/90/٢١0٢ يف ةخّرؤملا ةلسارملا.9١
.ةيندملا ةلاحلا تالجس تايعضو خ/ب٢٢/40/٣١0٢ يف ةخّرؤملا558/٣١0٢ : مقر ةلسارملا .0٢
.ةيندملا ةلاحلا تالجس ةيعضو خ/ب٣٢/40/٣١0٢ يف ةخّرؤملا568/٣١0٢ : مقر ةلسارملا.١٢
سلجم ىدل ةماعلا ةيلاسرإلا ىلع ءانب١0/0١/٣١0٢ يف خّرؤملا٣١0٢/ع.ن/٢84 : مقر ميلستو غيلبت رضحم .٢٢

.4١/70/٣١0٢  خيراتب سابعلب يديس ءاضق
ةيتامولعملا تاكبشو داتعلا بيصنتو ءانتقا .٢
اهتددح يتلا ةينقتلا ةقاطبلل اقفو صاخ داتع ءانتقا مت ةيندملا ةلاحلا تالجس ةنمقر ةيلمع ةرشابم دصق

،يئوض حسامو مداخ ءانتقإل يلام فالغ صيصخت مت ثيح ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
.4٢/١0/٢١0٢ يف ةخّرؤملا٣0/٢١0٢ مقر ةروتافلل اقبط اذهو جد00.000.597 هردق يلام غلبمب ةقاطلا نزخم

عضو طورش مارتحا متي مل ةرتفلا كلت يف ةيدلبلا هنم يناعت تناك يذلا ديدشلا قيضلل ارظنو ىرخأ ةهج نم
ةصاخ5١/١0/9١0٢ خيراتب ةديدج ةاشنم حاتتفا دعبو ايلاح نكلو ةيمحمو ةلوزعم تاحاسم يف هيجوتلا تادعم
تادعم عيمج ءاوتحال ةربتعم ةحاسم صيصخت مت ةيرتمويبلا ةحلصملاو ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ةحلصمب طقف

بتاكملا عيمج ايلاح مضت ثيح ةيرصبلا فايلألا ةيجولونكتب ةناعتسالاب ةينطوو ةيلحم ةكبشب اهليصوت مت
ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلاب ةقلعتملا قئاثولا عيمج جارختسال كابش اذكو ةيرتمويبلا ةحلصملاب ةطبترملا

.ةيندملا ةلاحلاو
 ةيرادإلا تاقلحملل لالغتسالا زيح عضوو زاجنإب ةقلعتملا صئاقنلا .٣
ةقحلم ثادحإ قايسلا اذه يف مت٢٢/60/١١0٢ يف خّرؤملا١١/0١ : مقر يدلبلا نوناقلا نم8٣١ ةداملا صنب المع

ميظنتلل اكابش ةيادبلا يف تمض ثيح ،٣١0٢ ةنس وينوي رهش ةمدخلا زيح تلخد رضخل يديس يحب ةيرادإ
ةعاقو يدلبلا بودنملا بتكمو ناكسلاو ةفاظنلا بتكم ىلإ ةفاضإ ،ةيندملا ةلاحلل اكابش اذكو ةماعلا نوؤشلاو
.تاعامتجا

فايلألا ةكبشب ةقحلملا طبر ةياغ ىلإ ةيودي ةقيرطب متت تناك كاذنآ قئاثولا رادصإ ةيلمع نإف ،ريكذتللو
ينورتكلإلا كابشلا ةقيبطت ىلإ جولولا نم نيفلكملا ناوعألا نيكمت دصق اذهو4١0٢ ةنس سام رهش ةيرصبلا
.ةريخألا هذه ةاذاحمب نينطاقلا صخألابو نينطاوملا تابلطل ةيبلت ةيندملا ةلاحلل دحوملا

ةقاطبو رفسلا زاوج" ةيرتمويبلا قئاثولا رادصإ ةيلمع يف يمسرلا قالطنالا دعب ةرشابمو ىرخأ ةهج نم
هردــق اــيــلاــم اــفالــغ ةــيدــلـــبـــلا تصصخ ،5١0٢ ةــنس رــبــمسيد رــهش تاــيدــلــبــلا ىوــتسم ىلع "ةــيــنــطوــلا فــيرــعـــتـــلا

ةروصب ةديدجلا ةحلصملا تاجاحو بسانتت بتاكم ثادحإو ةيرادإلا ةقحلملا ةئيهت ةداعإل جد١.00.000.000
ددع ىلإ رظنلاب ةيرتمويبلا ةيلمعلا تابلطتم باعيتسال ةيفاك ةحاسم ىلع ةيدلبلا رقم رفوت مدعل اذهو ،ةتقؤم
ةدئافل ديعاوملا ةنامزر لابقتسال تاءاضفو قئاثولا ميلستو تانايبلا زجح بتكمو )يلآلا مالعإلا داتع( ةزهجألا
.خلإ........نينطاوملا

+ بتاكم8 اهعومجم يف مضت ةيدلبلل يسيئرلا رقملا نم رتم00١ ةبارق ىلع ةديدج ةأشنم ثادحتسا مت ايلاح
ةحلصملاو ةيندملا ةلاحلا ةحلصمو ميظنتلا ةحلصم نم لك ىلع عزوم كابشو ةيندملا ةلاحلا تالجس ظفحل ةعاق
 .ةيرتمويبلا
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اهنكمي ذإ ،تايدلبلاب ةطونملا ةيمومعلا تامدخلا دحأ اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست ربتعي
لالغتسالا قيرط نع ةرشابم ةمدخلا هذه رّيست نأ ةيلاملاو ةيرشبلا اهتايناكماو اهتاجايتحإ بسح
 .ضيوفتلا وأ زايتمالا قيرط نع ،ةيدلب ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ ،رشابملا

يتيالول ةعبات ةيدلب ةرشع )١١( ىدحإ ىدل اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا عفر فورظ ةباقر نإ
نم اميس ال ،دمتعملا رييستلا بولسا مييقت ىلإ فدهت ،6١0٢ ىلإ4١0٢ تاونسلا ناونعب ،ةديلبلاو فلشلا

 .ةمدخلا ةيعونو ةفلكتلا ثيح

زيمتي فلشلا ةيالو تايدلب بلغأ هتدمتعا يذلاو رشابملا لالغتسالا قيرط نع رشابملا رييستلا نإ
غيرفت عقاوم( لاعف ريغو فيكتم ريغ ميظنتبو ،ةيداملا لئاسولا يفو ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا يف صقنب
تايافنلا عفر ةفلكت حوارتتو .)تاعاطقلل ءيسلا ديدحتلا ،ةفيكم ريغ تانحاشلا رورم تاقوأ ،ةيئاوشع
فيراصم ،قيدانصلا ةميق ،روجألا( ةفلكتلا رصانع ضعب باستحاب سلجملا لبق نم اهليكشت ديعأ يتلا
.دحاولا نطلل جد0054و جد005٣ نيب )رييستلا

ةسسؤم ىلإ ،6١0٢ ةنس نم ءادتبا ،ةيلزنملا تايافنلا عمج ةمدخ تلكوأ ثيح ةديلبلا ةيالو تايدلب يف
لالخ نم رهظي  ةمدخلا رييست يف نسحت ليجست مت ،"ةفاظن ةجيتم" ةيمومعلا ةسسؤملا يهو ةيمومع
رورم ديعاوم رارقتسا( تايافنلا عمجل لضفأ ميظنت ىلإ ةفاضإلاب ،اهعمج مت يتلا تايافنلا ةيمك ةدايز
ىوتسم ىلع تايافنلل يلوألا زرفلا ةموظنم دامتعا ،ةيئاوشعلا تاغرفملل يجيردتلا ءافتخالا ،تانحاشلا

نطلل جد7695 لداعت ثيح ،ريثكب ىلعأ ةسسؤملا فرط نم ةقبطملا ةفلكتلا دعت ،لباقملا يف .)ءايحألا ضعب
 .دحاولا

لودج ةعجارم مغر ةفيعض ىقبت تاليصحتلاو تانياعملا نإف ،ةيلزنملا ةمامقلا عفر مسر صخي اميف
تايدلبلا نيب قيسنتلا بايغو ،نيفلكملا ددع يف مكحتلا مدع ىلإ ةيعضولا هذه عجرتو .ةدايزلاب مسرلا اذه
.ةعباتملاو ليصحتلا راسم ىلإو بئارضلا حلاصمو

اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا عفر .٠١
فلشلاو ةديلبلا يتيالو تايدلب ىوتسم ىلع

نسحت كلذكو ،يفيرلا حوزنلاو ،ينارمعلا عسوتلاو ،يفارغميدلا ومنلاو ،يعامتجالاو يداصتقالا روطتلا دعي
ةيلزنملا تايافنلا ةيمك يف ةدايز تجتنأ يتلا لماوعلا مهأ نم ،ةيكالهتسالا طامنألا عونتو يشيعملا ىوتسملا

تايولوأ نم ،ةئيبلا ةيامح نمضت ةفصب اهتلازإو تايافنلا هذه عفر فيلاكت عافترا لكشيو .اههباش امو
.نييلحملا نيلوؤسملا

هذه رفوت ،ةيدلبلاب قلعتملاو١١0٢ ةنس وينوي٢٢ يف خّرؤملا0١–١١ مقر نوناقلا نم94١ ةداملا ماكحأل اقفوف
يستكت يتلاو ،ةيلزنملا تايافنلا عفرب لفكتلا اهيف امب ،نينطاوملا تايجاح ةيبلت دصق ةيمومع تامدخ ةريخألا

اهتايناكمإو ةمدخلا هذه ةيمهأ بسح ،ةيدلبلل نكميو .نطاوملا ةحص ىلع رشابملا اهريثأتل ارظن ةيولوألا عباط
وأ زايتمالا قيرط نع ،ةيدلب ةيمومع ةسسؤم لكش يف وأ رشابم لالغتسا لكش يف اهرّيست نأ ،ةيلاملاو ةيرشبلا
.ضيوفتلا

تلضف نيح يف ،ةيمومعلا ةمدخلا هذهل رشابملا لالغتسالا بولسأ فلشلا ةيالو تايدلب مظعم تراتخا دقو
)فلشلا– نييزتلاو فيظنتلا ةسسؤم( ةيدلب ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ ىلإ ءوجللا– ةيالولا رقم– فلشلا ةيدلب
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:لوح جاردإ تاركذم )٣( ثالث :٣١0٢ يونسلا ريرقتلا١
.ةماعنلا ةيالو تايدلب ىوتسم ىلع ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعم يف ةصصختملا ةيمومعلا تائشنملا لالغتساو زاجنإ فورظ -
.نارهو ةيالوب يمحشلا يديس ةيدلبو ةديعس ،ركسعم ،مناغتسم ،نازيلغ تايدلب ىوتسم ىلع ةيلزنملا تايافنلا عفر -
.ةدخ نب عارذو نقزوب ،فيصاو ،ةحيرف ،نازيملا عارذ ،ةقزازع ،وزو يزيت تايدلب ىوتسم ىلع ةيلزنملا تايافنلا عفر -

ةيالو تايدلب ىوتسم ىلع ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعم يف ةصصختملا ةيمومعلا تآشنملا لالغتساو زاجنإ فورظ لوح جاردإ ةركذم :5١0٢ يونسلا ريرقتلا
.ةماعنلاو تنشومت نيع ،سابعلب يديس ،ناسملت

تايدلب ىوتسم ىلع ،ةمدخلا هذه رييست ةمهم تلكوأ امنيب ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت
."ةفاظن ةجيتم" مسا تحت اهؤاشنإ مت ةيئالو ةيلحم ةسسؤم ىلإ ةديلبلا ةيالو

ةفرغلا تزجنأ ،نيتيالولل ةعباتلا تايدلبلا ىوتسم ىلع تايافنلا عمج رييست فورظب ةطاحإلا ضرغبو
،راتخملا رييستلا بولسأ مييقت ىلع تزكرو ،6١0٢ ىلإ4١0٢ نم تاونسلا تلمش ةيباقر ةمهم ةديلبلل ةيميلقإلا

مارتحا ىدمو ،تايافنلا نم اهعمج متي يتلا تايمكلا ةفلكتو ،ةيلحملا ةيمومعلا تاسسؤملا ءاشنإ فورظو
هذه رييست ليومت يف ةيلزنملا تامامقلا عمج مسر ةمهاسم ةبسنو ،ةيلزنملا تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا
.ةماهلا ةيمومعلا ةمدخلا

تجردأ يتـلاو ،عوضوملا سفـن لوـح ةـقـباسلا ةـيـباـقرـلا تاـيـلـمـعـلـل ادادـتـما ةــيــباــقرــلا ةــيــلــمــعــلا هذــه رــبــتــعــتو
.١ ةبساحملا سلجم نع نيرداصلا5١0٢و٣١0٢ نييونسلا نيريرقتلا يف اهنع ةجتانلا تايصوتلاو تانياعملا

هذه رييستب نيفلكملا نيلوؤسملا عم لمع تاسلج دقع مت ،ةيباقرلا ةيلمعلا هذهل ديج ريضحت نامض فدهبو
ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر( ةيلمعلا هذهب ةرشابم ةينعملا تايدلبلا يلوؤسم صوصخلا ىلع تلمش ،ةمدخلا
ةيمومعلا ةسسؤملا ريدمو ةديلبلا ةيالول ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدمو )تايدلبلل نيماعلا ءانمألا ،ةيدلبلا
.فلشلاو ةديلبلا يتيالول بئارضلا يريدم اضيأو "ةفاظن ةجيتم" ةيلحملا

)6( تس اهنم ،ةنيعك ةيدلب )١١( ةرشع ىدحإ تلمش ةيناديم ةباقرب مايقلا ةيلمعلا هذهل ريضحتلا بقعأ
تلكوأ يتلاو ،ةيازومو قيالعلا يداوو شيعي دالوأو ةفشلاو نانيوبو كيرافوب يهو ،ةديلبلا ةيالو نم تايدلب
،6١0٢ ةنس نم ءادتبا ،ةيالولا ميلقإ لماك اهلخدت لاجم لمشي يتلا ةيئالولا ةسسؤملا حلاصل ةمدخلا هذه رييست
فلشلا يهو ،تايافنلا عمج ةمدخل رشابملا لالغتسالا تلضف يتلاو فلشلا ةيالو نم تايدلب )5( سمخو
.يلس داوو ةيطشلاو سنتو ريداقوبو

ةمدخلا هذه ريس تلقرع يتلا تابوعصلاو صئاقنلا نم ةلمج ليجستب ةيباقرلا ةيلمعلا هذه تحمسو
تايافنلا رارضأ لوح نينطاوملا سيسحتل ةمئاد ةيمالعإ ةموظنم بايغ يف ةصاخ ةلثمتملاو ،ةماهلا ةيمومعلا

يدلب ططخم بايغو ،اهنيمثت ضرغب تايافنلا زرف ماظن مارتحا مدعو ،امومع ةئيبلا ىلعو ةيمومعلا ةحصلا ىلع
مسر ليصحت ةبسن فعض اذه ىلإ فاضيو .تايدلبلا ضعب ىوتسم ىلع اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل
.ةيمومعلا ةمدخلا هذه ليومتل اردصم لكشي يذلا ةيلزنملا تامامقلا عفر

ةحلصملا رييست اهل دنسأ يتلاو "ةفاظن ةجيتم" ةيلحملا ةيمومعلا ةسسؤملا ءاشنإ نأ ودبي رخآ بناج نم
ىلإ يدؤي امم ،اهءاشنإ رربت ةيلبق ةسارد عوضوم نكي ملو عرستلاب زيمت ةيلزنملا تايافنلا عمجل ةيمومعلا
.ةمهملا ةيمومعلا ةحلصملا هذهل مراصو لاعف رييست لجأ نم تاليدعت لاخدإ
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ةبَقارملا تايدلبلا ىوتسم ىلع ةيلزنملا تايافنلا رييست ميظنت.١

ةيلزنملا تايافنلا رييستل ينوناقلا راطإلاب ريكذت .١.١

ذنم اهؤارثإو اهميعدت مت تايافنلا رييستل ةرطؤملا ةينوناقلا ةناسرتلا نإف ،لبق نم اهدوجو نم مغرلاب
رييستب قلعتملاو١00٢ ةنس ربمسيد٢١ يف خّرؤملا9١–١0مقر نوناقلاب صوصخلا ىلع كلذو ،000٢ ةنس

لاجملا يف ةيلحملا تاعامجلا رود ىلع دكؤت يتلا ةقحاللا ةيميظنتلا صوصنلاو ،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا
ةسايسلا هذه زكترتو .ةيلزنملا تايافنلا رييست ةسايسل ةضيرعلا طوطخلا ددحتو )ةفاظنلاو ةحصلا( يئيبلا

تايافنلا لقن تافاسم راصتخاو ،اهررض نم دحلاو ردصملا نم تايافنلا ةيمك نم صيلقتلا ىلع ةصاخ ةفصب
رييستو طيطخت تايلآ عضو اريخأو ،اهرييست ةيفافشو تايافنلا نيمثتو ،ةلوقنملا ةيمكلا نم ليلقتلاو
،موسر( ةــيــلاملاو ةــيداصتــقالا لــئاسوــلا رــيــفوــتو )١اـهـهـباش اـمو ةـيـلزـنملا تاـياـفـنـلا رـيـيستـل يدـلـبـلا طــطــخملا(
 .)...٢تامارغ

لاجم يف ةيلحملا تاعامجلا هبعلت يذلا يسيئرلا رودلا ىلع نادكؤي٣ةيالولاو ةيدلبلاب نيقلعتملا نينوناقلا نإ
.تايافنلا رييست

لفكي امب ةيلزنملا تايافنلا عفر ةمدخ ءادأ نيسحتو معد ىلإ فدهت ةديدع لمع جمارب عضو مت ،رخآ بناج نم
تايافنلل جمدملا رييستلل ينطولا جمانربلاب رمألا قلعتيو .ةمادتسملا ةيمنتلا عيجشتو ةئيبلا ىلع ةظفاحملا
ينطولا ططخملاو "SDGNP" ةصاخلا تايافنلا رييستل ينطولا ططخملاو ،"MEDGORP" اههباش امو ةيلزنملا
."DD–EANP" ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل

اهرييستل ةيسيئرلا دعاوقلاو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا فيرعت .١.١.١

ةيلزنملا تايافنلا ركذلا فلاسلا١00٢ ةنس ربمسيد٢١ يف خّرؤملا9١–١0 مقر نوناقلا نم٣ ةداملا تفرع
تاطاشنلا نع ةمجانلا ةلثامملا تايافنلاو ةيلزنملا تاطاشنلا نع ةجتانلا تايافنلا لك اهنأ ىلع اههباش امو
 .ةيلزنملا تايافنلا هبشت ،اهتانوكمو اهتعيبط لعفب يتلاو ،اهريغو ةيفرحلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا

: فانصأ ةثالث ىلإ اهتعيبط بسح تايافنلا فنصت ،امومع

،ةريطخلا ةصاخلا تايافنلا اهيف امب ،ةصاخلا تايافنلا–

،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا–

.ةدماهلا تايافنلا–

،اهتلازإواهنيمثتواهنيزختواهلقنواهزرفوتايافنلاعمجبةقلعتملاتايلمعلاتايافنلارييستلمشيو
.لحارملا هذه نم ةلحرم لك ةبقارم اهيفامب

ئدابملا ىلع ،اهتلازإو تايافنلا ةبقارمو رييست تايلمع زكترت ،ركذلا فلاسلا نوناقلا نم٢ ةداملا بسحو
:ةيتآلا

،ردصملا نم تايافنلا ررضو جاتنإ نم صيلقتلاو ةياقولا–

،اهتجلاعمو اهلقنو اهعمجو تايافنلا زرف ميظنت–

،تايافنلا كلت لامعتساب ،لوصحلا نم نكمت ةقيرط لكب اهتلكسرب وأ اهلامعتسا ةداعإب تايافنلا نيمثت–
،ةقاطلا ىلع لوصحلا وأ لامعتسالل ةلباق داوم ىلع

هرشنو اههباش ام و ةيلزنملا تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا دادعإ تاءارجإو تايفيك ددحي يذلا0٣/60/700٢ يف خرؤملا50٢-70 مقر يذيفنتلا موسرملا١
.هتعجارمو
مقر رمألا نم١٢ ةداملاب ةلدعملا١١ ةداملا ،ةيلزنملا تامامقلا عفر مسر(٢00٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٢٢/٢١/١00٢ يف خرؤملا١٢-١0 مقر نوناقلا٢
،5١0٢ ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٣٢/70/5١0٢ يف خرؤملا١0-5١
،ةيدلبلاب قلعتملاو٢٢/60/١١0٢ يف خرؤملا0١-١١ مقر نوناقلا٣
،ةيالولاب قلعتملاو١٢/٢0/٢١0٢ يف خرؤملا70-٢١ مقر نوناقلا -
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،تايافنلل ةينالقعلا ةيئيبلا ةجلاعملا–

ريبادتلا كلذكو ةئيبلاو ةحصلا ىلع اهراثآو تايافنلا نع ةمجانلا راطخألاب نينطاوملا سيسحتو مالعإ–
.اهضيوعت وأ اهنم دحلاو راطخألا هذه نم ةياقولل ةذختملا

تناك ءاوس ةيلزنملا تايافنلا عفرب ةفلكملا ةئيهلا رشابم لكشب ينعت ال ىلوألا ةعبرألا ئدابملا تناك اذإو
لخدت اهنأ امب ،ضرغلا اذهل اهؤاشنإ مت يتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا وأ اهسفن ةيدلبلا

يف لخدي نينطاوملا سيسحتو مالعإب قلعتملا ريخألا أدبملا نإف ،ايميلقإ صتخملا ينقتلا مدرلا زكرم ماهم نمض
موقت ام اردانو ،رودلا اذهب مايقلل يفاكلا دهجلا لذبت ال ةريخألا هذه نأ ريغ .ةيلحملا تاعامجلا ماهم ميمص

اميف ةيرورضلا تاطايتحالا ذاختا بايغ هلكشي نأ نكمي يذلا رطخلا لوح نينطاوملا مالعإ ىلإ فدهت تاطاشنب
.تايافنلا عم لماعتلاب قلعتي

اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستب ةينعملا تائيهلا .١.١.٢

هذه نأىلع ،ةيدلبلاب قلعتملاو١١0٢ةنسوينوي٢٢ يف خّرؤملا0١–١١ مقر نوناقلا نم٣٢١ ةداملا صنت
ظفحب نيقلعتملا امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا ىلع ةلودلل ةينقتلا حلاصملا ةمهاسمب رهست" ةريخألا
تفلك امك ،"...اهتجلاعمو اهلقنو ةبلصلا تايافنلا عمج ..." : تالاجم يف اميس الو ،ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا
اذه يف نينطاوملا تايجاح ةيبلت فدهب اههباش امو ةيلزنملا تايافنلاب لفكتلاب94١ ةداملا ماكحأ بجومب تايدلبلا
.لاجملا

تايافنلا رييست نإف ،ركذلا فلاسلا9١–١0 مقر نوناقلا نم٢٣ ةداملا ماكحأ بجومبو ،قايسلا سفن يفو
ةيبلت اهتياغ ةيمومع ةمدخ اهميلقإ ىلع مظنت نأ بجي يتلا ،ةيدلبلا ماهم ميمص نم اههباش امو ةيلزنملا
.ءاضتقالا دنع اهتجلاعمو اهلقنو ،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا عمجلاجم يف اهينطاومل ةيمويلا تاجاحلا

تايمكب رسألا اهفلخت يتلا ةبلصلا تايافنلل ةمئالملا ةجلاعملاو اهلقنو ،تايافنلا عمج ةحلصملا هذه لمشتو
.اهنيمثت ضرغب اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا زرفل ماظن عضوو ةليلق

ةرازو يزكرملا ىوتسملا ىلع دجن ثيح ،طاشنلا اذهب ةرشابم ةينعم ىرخأ تائيه نإف ،كلذ نع الضفو
ىلعو تايافنلل ةينطولا ةلاكولاو )اههباشامو ةيلزنملا تايافنلل ةيعرفلا ةيريدملا( ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا
.ةئيبلل ةيئالولا ةيريدملا ،يلحملا ىوتسملا

مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ،ةأشنملا ،تايافنلل ةينطولا ةلاكولا كلتمت ،لاجملا اذه يف اهصصخت لضفبو
ةينطو ةسايس عضو فدهب ةيلحملا تاعامجلا ةدعاسمل ةبسانملا لئاسولا ،٢00٢ةنسويام0٢يف خّرؤملا57١–٢0

عباط تاذ ةيمومع ةسسؤمل" يساسألا  نوناقلاب تايافنلل ةينطولا ةلاكولا عتمتتو .تايافنلا رييست لاجم يف
.ةيلزنملا تايافنلا رييست لاجم يف ةيلحملا تاعامجلا ةدعاسم يف لثمتت ةيمومع ةمدخ مدقتو "يراجتو يعانص
ةقلعتملا تاطاشنلا ةصاخو ،تايافنلل جمدملا رييستلاب ةلصلا تاذ تاطاشنلا ةيقرت ماظنلا اذه اهل حيتي امك
عيراشملاوثاحبألاو .تاساردلا زاجنإ يف ةمهاسملاو ةهج نم ،اهتلازإو اهنيمثتو اهتجلاعمو اهعمجو تايافنلا زرفب
،ةيمالعإلاو ةيسيسحتلا جماربلاعضويفةدعاسملاواهعيزوتوةينقتلاوةيملعلاتامولعملارشنةطساوبةيبيرجتلا

.ىرخأ ةهج نم

اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا .١.٢

نإف ،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلاب ةفلكملا ةينقتلا ةيمومعلا اهحلاصمل لاعف رييست نامض ضرغب
ركذلا فلاس١00٢ةنس ربمسيد٢١ يف خّرؤملا9١–١0 مقر نوناقلا نم9٢ ةداملا ماكحأ بجومب ،ةبلاطم تايدلبلا

ططخملا دادعإ تاءارجإو تايفيك دّدحي يذلا700٢ةنسوينوي0٣ يف خّرؤملا50٢–70 مقر يذيفنتلا موسرملاو
امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل اهططخم دادعإب ،هتعجارمو هرشنو اههباشاموةيلزنملاتايافنلارييستل يدلبلا

: لوح روحمتي يذلاو ،اههباش

،ةيدلبلا ميلقإ ىوتسم ىلع ةجتنملا تايافنلا تايمك درج–

،ةجلاعملاتآشنمو عقاوملا دجاوت ناكم–
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.تايافنلا لقنو عمج ةمظنأب ةقلعتملا تارايخلا ءاقتناو تايافنلا ةجلاعم لئاسو نم ةيدلبلا تاجايتحا–

رييستل يدلبلا ططخملا يوتحي ،ركذلا فلاس50٢–70 مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا جذومنلل اقبط
: ءازجأ ةثالث ىلع ةيلزنملا تايافنلا

ميلقإ يف ةدماهلا تايافنلاو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل يلاحلا ميظنتلاب قلعتيو ،لوألا ءزجلا–
،اهصئاصخو ةدماهلا تايافنلاو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلل ةجتنملا ةيرضحلا تاطاشنلا ددحت ثيح ،ةيدلبلا
درجو ةدماهلا تايافنلل يعونلاو يمكلا ليلحتلاو ،اههباش امو ةينعملا ةيلزنملا تايافنلل يعونلاو يمكلا ليلحتلا

.ةيدلبلا ميلقإ يف ةدوجوملا ةجلاعملا تائشنمو عقاوملا ديدحتو

،ةدماهلا تايافنلاو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل مظنملا ديدجلا ططخملاب قلعتيو ،يناثلا ءزجلا–
ومنلا رابتعاب ةدماهلا تايافنلاو اههباشامو ةيلزنملا تايافنلل يعونلاو يمكلا روطتلا ريدقت ىلع يوتحي يذلاو
.يداصتقالاومنلا تاراسمو يفارغوميدلا

اهلقنو تايافنلا عمج ةمظنأب ةقلعتملا تارايخلا ءاقتنا ،ردصملا دنع تايافنلا جاتنإ صيلقت تايناكمإو
تاردقلا ريوطتو ريدقت ،ذيفنتلا زيح اهعضول ةيرورضلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تايناكمإلا ةاعارم عم ،اهزرفو
اهتجلاعمو تايافنلا زرفل ةديدجتآشنم زاجنإل اهديدحت بجاولا تايولوألا زاربإ عمتايافنلا ةجلاعمل ةمزاللا

.اهتلازإو

.اههباش امو ةيلزنملا تايافنلايدلبلاططخملاذيفنتلةمزاللاتارامثتسالاريدقتلصصخم،ثلاثلا ءزجلا–

سيئر ةطلس تحت ،ةيلزنملا تايافنلاب قلعتملا رييستلاو طيطختلل ةادأ ربتعي يذلا ططخملا اذه دادعإ متي
ةيدلبلا ميلقإ ةفاك يطغي نأ بجيو .)نينطاوملا ةراشتسا دعب( يلاولا ةقداصمل عضخيو ،يدلبلا يبعشلا سلجملا

.ططخملا ىلع يلاولا ةقداصمب ةفاحصلا ربع نينطاوملا مالعإ متيو .ةيمنتلل يئالولا ططخملل اقباطم نوكي نأو

يفلاس50٢–70 مقر يذيفنتلا موسرملاو9١–١0 مقر نوناقلا ةصاخو ،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل افالخ
اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل ةيدلبلا تاططخملا دادعإب ةديلبلا ةيالول ةئيبلا ةيريدم تلفكت ،ركذلا

.)تايافنلا عفر( ماعلا قفرملا اذه رييستب ةفلكملا ةيئالولا ةسسؤملا ءاشنإ لبق ،ةيالولا تايدلب عومجمل ةبسنلاب
.ةينقت تاساردو ةسدنه بتكمل ةمهملا هذه ةيريدملا تدنسأ دقو

،ريداقوبو فلشلا امهو ،ةراتخملا سمخلا تايدلبلا نمناتيدلب مقت مل ،فلشلا ةيالو تايدلبب قلعتي اميفو
دوجو نولهجي نيذلا ،نيتيدلبلا يلوؤسم فرط نم عنقم رربم يأ بايغ يف ،تايافنلا رييستل امهيططخم دادعإب
.ططخملا اذهب قلعتملا يميظنتلا صنلا

يلس داو( تايدلبلا ضعبل تاططخم دادعإب700٢ ةنس لالخ فلشلا ةيالول ةئيبلا ةيريدم تماق ،اهتهج نمو
ردجت ،راطإلا اذه يفو .ةينارمعلا ةئيهتلاو ةئيبلا يف صصختم تاسارد بتكم قيرط نع )ةيطشلاو سنتو
ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر ةطلس تحت اهدادعإ مت دق تاططخملا هذه نأ تبثت يتلا قئاثولا بايغ ىلإ ةراشإلا
50٢–70 مقر يذيفنتلا موسرملا نم7 ةداملا ماكحأل اقبط ،سلاجملا هذه ةقداصمو صحفل تعضخ اهنأو ،ةيدلبلا
مدع ىلإ ةفاضإلاب ،يبعشلا اهسلجم هيلع قداص يذلا يلس داو ةيدلبب صاخلا ططخملا ءانثتساب،هالعأروكذملا

.نينطاوملا ءارآ لابقتسال اهقيلعت وأ ةبوتكملا ةفاحصلا يف تاططخملا رشن

رييستليدلبلاططخملاةعجارمىلع50٢–70مقريذيفنتلاموسرملانم9 ةداملاصنت ،كلذنع الضف
رشع هاصقألجأيفيدلبلايبعشلاسلجملاسيئرنمةردابمبهيلعةقداصملادعباههباشاموةيلزنملاتايافنلا
نم حارتقا ىلع ءانب ،كلذ ةرورضلا تضتقا املك هتعجارم نكمي امك ،اهب دعأ يتلالاكشألل اقفو تاونس )0١(
اهتاططخم ةدم تقاف يتلا تايدلبلا عيمج يف قيبطت يأ فرعي مل ءارجإلا اذه نإ .يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر
.تاونس رشعلا
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مدع نع الضف ،يذلاو ،اهب صاخلا اهططخم تدعأ دق "ةفاظن ةجيتم" ةيئالولا ةسسؤملا نأ سلجملا ظحال دقو
قرطتي ططخملا اذه نإ ،هالعأروكذملا50٢–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىلإ رشي مل ،افنآ روكذملا جذومنلل هتقباطم
،اهلقنو تايافنلا عمج ةقيرطو ،ةيرشبلاو ةيداملا اهلئاسوو اهلخدت لاجمو ةسسؤملل ةينوناقلا ةعيبطلا ىلإ
.تايافنلا عمج لوح ماقرألا ضعبو اهطاشنب ةقلعتملا ةيلاملا تانايبلا ضعب ىلإ ةفاضإ

ةيلزنملا تايافنلا رييست ةيلمعل ليومت ردصمك ةيلزنملا تامامقلا عفر مسر .١.٣

رييستلل ةقوثومو ةيرصع ةادأ ربتعت ،ةيئيب ةيابج سيسأت مت ،تايدلبلل ةيلاملا دراوملا نيسحت فدهب
مسرلا غلبم ديدحت يف ةيرحلا تايافنلا ةجلاعمو عمجب ةفلكملا ةيلحملا تاعامجللو .تايافنلل ينالقعلاو ميلسلا
.١ عّرشملا فرط نم ددحملا قاطنلا نمض ،ةيلزنملا تايافنلاب قلعتملا

نم رثكأ( ةيدلبلا ةينازيم ةطساوب امإ ،تايافنلا عفرب ةقلعتملا ةيمومعلا ةمدخلا ليومت تايدلبلا نمضتو
عفرل ةحلصم اهيف لغتشت يتلا تايدلبلا يف ايونس قبطملا ،ةيلزنملا تامامقلا عفر مسر قيرط نع وأ )99%
سلجملا ةلوادم ىلع ءانب ،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نع رداص رارقب مسرلا غلابم ددحتو .ةيلزنملا تايافنلا
وأ اهكلام مساب نوكت ةينبم ةيكلم لك ىلع مسرلا قبطيو .ةيصولا ةطلسلا يأر عالطتسا دعبو يدلبلا يبعشلا

.مسرلا ديدستل كلاملا عم انماضت عباتي يذلا رجأتسملا قتاع ىلعو ،اهلغتسم

:يتأي امك مسرلا غلبم ددحي

،ينكسلا عباطلا تاذ تالحملل ةبسنلاب جد005.١ ىلإ جد000١ نم–

،اههباش امو يفرحلاو يراجتلاو ينهملا عباطلا تاذ تالحملل ةبسنلاب جد000.٢١ىلإ جد000.٣ نم–

،مييختلل ةأيهملا يضارألل ةبسنلاب جد000.٣٢ىلإ جد000.8 نم–

.ههباشام وأ يفرحلاو يراجتلا يعانصلا لامعتسالايذ لحملل ةبسنلاب جد000.0٣١ ىلإ جد000.0٢ نم–

ةبسن الإ عقاولا يف يطغي ال هنكلو .تايدلبلا ىلإ ةيلك ةيلزنملا ةمامقلا عفر ىلع مسرلا تاداريإ جتان عفدي
فيراصم ةيطغت نع نوكي ام دعبأ مسرلا اذه نأ ينعي امم ،تايافنلا رييستل ةصصخملا ةينازيملا نم ةليئض
ةنراقم ةفيعض هتمهاسم ىقبت ،5١0٢ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب هتميق عفر مغرو .ةمدخلا هذه
: بابسأ ةدعل كلذو ،تايافنلا عفرل ةماعلا ةفلكتلاب

تايدلب ةيبلاغ ىوتسم ىلع تانياعملا غلابم نم %5٢ ةماع ةفصب هتبسن ىدعتت ال يذلا ليصحتلا فعض–
مسرلا اذه نم ةليئض بسن الإ ليصحت متي مل ،الثم5١0٢ ةنس يفف .6١0٢ ىلإ4١0٢ نم تاونسلا لالخ نيتيالولا

،)يلاوتلا ىلع %٢6,5١و ،%86,40 ،%78,40 ،%٣0,70( ريداقوبو يلسيداووةيطشلاو نانيعوبو كيرافوب تايدلبب

،مسرلا اذهل عضاخ ريغ هنكلو تايافنلل جتنم )يزاوم( يماظن ريغ يراجت طاشن دوجو–

بئارضلا يتيريدم نم ةاقتسملا ماقرألا نيب قرف ظحول ثيح ،مسرلل نيعضاخلا ددع ءاصحإ يف مكحتلا مدع–
: ةلثمألا ضعبيتأي اميفو ،تايدلبلا فرط نم ةدعملا كلتو

يف خرؤملا١0-5١ مقر رمألا نم١٢ ةداملاب ةلدعملا(٢00٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٢٢/٢١/١00٢ يف خّرؤملا١٢-١0 مقر نوناقلا نم١١ ةداملا١
.)5١0٢ ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو70/5١0٢/٣٢

تاونسلا

نانيعوب ةيدلب

يلس داو ةيدلب

4١0٢

٣١5٢

٢744

5١0٢

565٢

٢744

تايدلبلا ماقرأ بئارضلا ةيريدم ماقرأنييعتلا

4١0٢

7475

٣566

5١0٢

5٢06

6586
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تالوادـم غـيـلـبـتـب قـلـعـتـي اـمـيـف اـيـمـيـلـقإ ةصتـخملا بئارضلا تاـيشتــفــمو تاــيدــلــبــلا نيب قــيسنــتــلا باــيــغ –
تاداريإ ليصحتو ةنياعم ةيلمع ىلع ابلس رثأ امم ،مسرلا غلابم ديدحتب ةقلعتملا ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا
.ةقباسلا تالوادملل ءوجللا ىلإ بئارضلا تايشتفم رابجإو ،مسرلا

ةقلعتملا تالوادملا غيلبتب ةديلبلا ةيالول ةنوكم ةيدلب5٢ نيب نم طقف تايدلب )4( عبرأ تماق ،راطإلا اذه يفو
فلشلا ةيالو تايدلب مظعم نأ دجن ،لباقملابو .ليلخ نبو ةنامرلا نيعو ةفشلاو ةيازوم يهو ،مسرلا غلبم ديدحتب
ةضفلا داو( يهو تايدلب )8( ينامث ءانثتساب ،بئارضلا حلاصم ىلإ اهتالوادم تغلب )ةيدلب5٣ نيب نم7٢(
،)ساجنسو ةرهظلاو ةفنارهلاو نامحرلا دبع يديسو نسحلا وبأو ةيطشلاو

5١0٢ ةنس ويلوي٣٢ يف خّرؤملا١0–5١ مقر رمألا نم١٢ ةداملا ماكحأل اقفو مسرلا غلابم نييحت يف رخأتلا–
مل ،6١0٢ ةنس لالخ متت نأ اررقم ناك يتلا ةيلمعلا هذه نأ ثيح ،5١0٢ ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو
،فلشلا ةيالو تايدلب ضعبو ةديلبلا ةيدلبل ةبسنلاب ةصاخ ،7١0٢ ةنس يف ّالإ اهديسجت متي

ءانمأ ىلإ تانياعملا غلابم لاسرإو )تافوصرملا( يبيرضلا ءاعولا دادعإ يف بئارضلا تايشتفم رخأت–
،مسرلا ليصحتب نيفلكملا تايدلبلا نئازخ

ببسب ليصحتلا ةبسن ىلع ابلس ريثأتلا اهناكمإب يتلا صئاقنلا ضعبب مسرلا ليصحت تاءارجإ تزيمت–
لاسرإب ،تافوصرملا همالتسا دعب ليصحتلاب فلكملا ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ موقي اهبجومب يتلا ،ةعبتملا ةقيرطلا
ليصحتلا تاءارجإ قيبطت ىلإ أجلي هنإف ،عفدلا مدع ةلاح يفو .ديربلا ةطساوب مسرلل نيعضاخلا ىلإ ديدستلا رماوأ
نيعضاخلل ماهلا ددعلل ارظن قيبطتلا ةبعص ودبت تاءارجإلا هذه نإ .ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع صوصنملا
لماع ىسنن نأ نود ،ىرخأ ةهج نم ةيدلبلا ةنيزخ ىوتسم ىلع ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا صقنو ،ةهج نم مسرلل
ةديلبلا ةيدلب ةنيزخ نيمأ ّنإف ،لاثملا ليبس ىلعو ،قايسلا اذه يفو .ةيلمعلا هذه يف امساح ارود بعلي يذلا تقولا

هقتاع ىلع عقي يذلا فلشلا ةيدلب ةنيزخ نيمأ هلثمو ،ايونس ديدست رمأ00004 نم رثكأ ليصحت ةعباتمب فلكم
.ديدست رمأ0000٢ نم رثكأ ليصحت

جد : ةدحولا

ىلع ةئيهتلا ديق ةيلوألا ةفوصرملا دوجو ببسب( اهلبق يتلا ةنسلا تاديدحت اهسفن يه6١0٢ ةنسل فلشلا ةيالو تايدلب تاديدحت١
)بئارضلل يوهجلا زكرملا ىوتسم

كيرافوب

نانيعوب

ةفشلا

قيالعلا داو

ةيازوم

شيعي دالوأ

)١(ةيطشلا

سنت

يلسداو

فلشلا

ريداقوب

2014

32 838

2 513

2 867

3 113

4 076

14 82

5 812

5 396

4 472

19 406

4 573

2015

31 750

2 565

2908

3 115

4 099

15 047

5 812

5 396

4 472

19 406

4 573

2016

37 019

2 595

2 942

3 195

4 097

15 259

5 812

5 396

4 472

19 406

4 573

2014

1 991 500

2 736 000

4 944 200

3 130 000

6 594 000

30 365 400

2 520 500

8 750 200

3 542 100

67 472 500

2 924 500

2015

4 059 500

2 832 200

5 014 000

3 135 400

6 670 500

15 569 931

2 520 500

8 750 200

3 542 100

67 472 500

2 924 500

2016

9 422 000

3 975 300

7 008 800

4 116 400

7 463 401

20 675 800

2 520 500

8 750 200

3 542 100

67 472 500

2 924 500

2014

169 500

31 350

/
581 800

2 271 978

2 75 093

90500

117 283

79 950

4 131 189

750

2015

285 597

138 000

/
932 600

3524400

3440 439

118 000

3 121 824

553 450

4 131 189

–

2016

384 500

113 000

404 596

359 200

1 321 600

63 202 336

35 600

2 760 668

651 725

2 909 824

750

تاليصحتلا غلابم )تانياعملا( تاديدحتلا غلابمتايدلبلا مسرلل نيعضاخلا ددع
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ةيلزنملا تايافنلاب ةقلعتملا ةيمومعلا ةمدخلا رييست بولسأ .٢
يف رييستلاو ،رشابملا رييستلا : ةفلتخم بيلاسأ )4( ةعبرأب اهتلازاو تايافنلا عفر ةمدخ رييست ايلاح متي

.ةيمومعلا حلاصملا ضيوفتو ،زايتمالاو ،ةيمومع ةسسؤم لكش
يف نيبولسأ ىلع دامتعالا متي ،فلشلاو ةديلبلا يأ ،نيتيالولا ىوتسم ىلع ةراتخملا تايدلبلل ةبسنلاب

.ةيمومع ةسسؤم ةطساوب رييستلاو رشابملا رييستلا امهو ،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا عفر رييست
رشابملا رييستلا .٢.١

ثيح ،طاشنلا اذه رييستب ةرشابم ةيدلبلا لفكتت ،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلل رشابملا رييستلا ةلاح يف
ةيالو تايدلب ىوتسم ىلع اعابتا رثكألا بولسألا اذه ربتعيو .داتعلاو نيمدختسملا رفوتو اهتينازيم نم هلومت

ةرشابم ةمدخلا نم ءزج رييست( طلتخم رييست طمن تراتخا يتلا ،ةيالولا رقم ةيدلبلا ءانثتساب ،فلشلا
اذهل تئشنأ يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤمل رخآلا ءزجلا ضيوفتو ،ةفاظنلا ةحلصم ةطساوب
.)ضرغلا

نكمي" هّنأ ىلع١5١ هتدام يف ،ةيدلبلاب قلعتملاو١١0٢ ةنس وينوي٢٢ يف خّرؤملا0١–١١ مقر نوناقلا صنيو
رشابملا لالغتسالا تاقفنو تاداريإ ديقتو رشابملا لالغتسالا قيرط نع ةيمومعلا اهحلاصم لغتست نأ ةيدلبلل

ةينازيم حنم ررقت نأ ةيدلبلل نكمي" هنأ ىلع صنت نوناقلا سفن نم٢5١ ةداملا نأ امك ."ةيدلبلا ةينازيم يف
."ةرشابم ةلغتسملا ةيمومعلا حلاصملا ضعبل ةلقتسم

: ةيتآلا تاظحالملا ليجستب تايافنلا رييست يف تايدلبلا فرط نم ةقبطملا بيلاسألا مييقت حمسو
اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستب ةفلكملا ةيمومعلا ةحلصملا ميظنت .٢.١.١
ميسقتب ،رشابملا رييستلا بولسأ دمتعت يتلا تايدلبلا بلغأ ىوتسم ىلع تايافنلا عمج ةيلمع ميظنت متي

هعضي تارود ططخمل اقفو ةفاظنلا ناوعأو تايافنلا عمج تانحاش صيصختو ،تاعاطق ىلإ يرضحلا ميلقإلا
،يلمع ميظنتلا اذه نأ مغرو .تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا راطإ يف ةمهملا هذه ىلع فارشإلاب فلكملا نوعلا
تايبلسلا ضعب روهظ عم لاعف ريغ يلاتلاب حبصأو ،ناكسلا ومنو يرضحلا جيسنلا روطت عم بسانتي ال هنأ الإ
دراوملا صقن ببسب اذهو )تاعاطقلل ءيسلا ديدحتلا ،ةفيكم ريغ تانحاشلا رورم تاقوأ ،ةيئاوشع غيرفت عقاوم(
عمج تانحاش رورم تاعاس مارتحا مدعو تايافنلا زرف ةيلمع يف نطاوملا كارشإ مدعو ،ةيداملاو ةيرشبلا
 .تايافنلا

يف ةداع دجاوتي يذلا ،ةفاظنلا بتكمل ،تايدلبلل يميظنتلا ططخملل اقفو اهلقنو تايافنلا عمج ةمهم عبتتو
    .تايافنلا رييست يف ةلمعتسملا لئاسولا كلذ يف امب ،ةيدلبلا ةريظح

ذإ ،ريياعملل اقفو هجو نسحأ ىلع تايافنلا عمج ةمهم ذيفنتب حمسي ال ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا فعض نإ
صوصنملا يجذومنلا ططخملا تابلطتم ةيبلتل ةثيدح تادعمو نيلهؤم ناوعأ ىلع رفوتت ال تايدلبلا بلغأ نأ

،ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا ناوعأ( ذيفنتلا ناوعأ بلغأف ،هالعأ روكذملا50٢-70 مقر يذيفنتلا موسرملا يف هيلع
.اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعمو عمج يف ًاصصختم ًابيردت اوقلتي مل ،)نوقئاسلاو

ىلع ةيلاتلا جذامنلا ركذ نكميو ،فلشلاو ةديلبلا يتيالو تايدلب بلغأ يف صئاقنلا هذه ةنياعم تمت دقل
: لاثملا ليبس

47( اهكلمت تناك يتلا لئاسولا مادختسابو ،ةمسن000٢8 اهناكس دادعت غلبي يتلا كيرافوب ةيدلب ترطضا –
ىلإ )كاكدو دحاو رارجو ةطغاض ةنحاش4١و نيقئاس6و اًدقاعتم ًالماع5٢ مهنم ،ةيمومع ةواقنو ةفاظن نوع
مت يتلا ،ةيدلبلا ةسسؤملا ءاشنإ لبق اذهو ،لاجملا اذه يف اهتاجايتحا ةيبلتل ةصاخلا تاكرشلا تامدخ ىلإ ءوجللا

.ةيئالولا ةسسؤملا ةدئافل اهدوجو نم ماع دعب اهلح
اقئاس١١ مهنم ،طقف انوع05 ىلع رفوتت تناك ،ةمسن00056 نع ديزي يناكس دادعتبو ،ةيازوم ةيدلب –

4٢و ايرضح ايح5٣ ىوتسم ىلع ةمامقلا عمجل لمعتست )١( ةبالق ةنحاشو )٢( نيرارجو تانحاش6 نودوقي
.ماظتناب ةيموي تارودب مايقلاب حمسي ال امم ،)ةعرزم( ايوناث اعمجت

ةفاظن نوع99 ىلع اهرفوت نم مغرلا ىلعو ،ةمسن000١٣١ نم رثكأ اهب نطقي يتلا شيعي دالوأ ةيدلب –
ةفاظنلا لاجم يف اهناكس تاجايتحا يبلت داكلاب ،رارجو تانحاش )6( تس ىوس نومدختسي ال ةيمومع ةواقنو
.ةيمومعلا ةواقنلاو
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لقنو عمج ةمهم ،7١0٢ ةنس ربمسيد١٣ يف ةمسن٢١50٢٢ اهناكس ددع غلب يتلا فلشلا ةيدلب مستقت–
نم عاطق لك مدختسيو .اعاطق5٢ ةيطغت يف ةبوعص دجتو ،)HCATET( ةيلحملا اهتسسؤم عم ةيلزنملا تايافنلا

،عاطق لك بسح سنك نوع6١ ىلإ6 نمو تانحاش٣ ىلإ١ ةنحاش نمو ،ةيمومع ةواقنو ةفاظن ناوعأ9 ىلإ٣
ةيمومع ةواقنو ةفاظن نوع4١ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،كلذ ىلع ةوالعو .تاعاطقلا ءاسؤر ناوعألا ءالؤه دوقيو
.ةيدلبلا حلاصم فلتخم ىوتسم ىلع ةيرادإ ماهمب نوموقي

،ةمسن000١7 هردق يناكس دادعتب ،فلشلا ةيالو يف ةيدلب ربكأ يناث ربتعت يتلا ةيطشلا ةيدلب مدختست
4١و ةفاظن نوع0٣،ةفاظنلا لاجم يف اهينطاوم تاجايتحا ةيطغتب لفكتلل ،ايرضح اعمجت٣٢ ربع نيعزوم

يلاوح يأ ،اًيموي ةيلزنملا تايافنلا نم انط57 نم رثكأ عمج متي ثيح ،تارارج4و تانحاش0١ نودوقي اقئاس
ةينطولا ةلاكولا تاريدقت بسح ،موي /نكاس /غلك8,0 ـــب ردقملا ينطولا لدعملا زواجتي امب ،نكاس لكل )١( دحاو غلك
.4١0٢ ةنس يف تايافنلل

،انوع٢5 ،ايرضح اعمجت0٣ ىلع نيعزوم ،ةمسن000٢6 اهناكس ددع غلبي يتلا ريداقوب ةيدلب صصخت–
قطانملا ةيطغتب مهل حمسي ال امم ،)تارارج4و تانحاش٣( تالآلا نم ٍفاك ريغ اددع نولمعتسي اقئاس٢١ مهنم
.ايموي ةيدلبلل ةيرضحلا

يرضحلا جيسنلا عسوتل اقفو روطتي ال تايافنلا عمج يف دمتعملاماظنلا نأ ةبساحملا سلجم ظحال دقو
ةمسن000١ اهناكس ددع زواجتي يتلا ءايحألا يف تايافنلل يمويلا عمجلاب مايقلا نأ نم مغرلاب ،تايافنلا جاتنإو

يدلبلا ططخملا يف حوضوب ددحم ،ندملا جراخ ةينكسلا تاعمجتلا يف ةمسن000١ ىلإ005 نيب امو ،ندملا يف
.اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل

ةكراشم بايغ ىلإ ىدأ ،تايافنلا عمج ماظن لوح ةنكمملا لئاسولا لكب نينطاوملا مالعإو رشن مدع نإ
.ةيلزنملا تايافنلا عمج راسم يف نينطاوملا

تايافنلا عاجرتسا يف ةصصختم لكايه بايغو ،يئاقتنالا زرفلا بايغ ىلا ةراشإلا بجت ،كلذ ىلا ةفاضإلابو
.مهسيسحتو نينطاوملاب لاصتالل ماظنو ،اهريودت ةداعإو

اههباش امو ةيلزنملا تايافنلل رشابملا رييستلا ةيعونو ةفلكت مييقت .٢.١.٢

ديدحتب ةبساحملا سلجمل حمسي مل تايدلبلا ىوتسم ىلع فيلاكتلل ةيليلحت ةبساحم دامتعا مدع نإ
ىلإ ىدأ امم ،مييقتلل١رشؤمك ربتعت يتلاو ،)دحاولا نطلا ةفلكت( ةقدب ةيلزنملا تايافنلا رييستل ةيئاهنلا ةفلكتلا
ةطاحإلاب ،لقألا ىلع ،حمست اهنكلو ،ةلماش ريغ تناك نإو ،رصانع ةدع ىلع ءانب ةفلكتلل يعجرم رايعم دامتعا

:اهنم ،ةيلزنملا تايافنلا رييستب ةقلعتملا ةطشنألاب

ةفاظنلا ناوعأ ،نوقئاسلا( ةيلزنملا تايافنلا عمج ةيلمعب نيفلكملا ناوعألل ماخلا يونسلا يلامجإلا بتارلا–
،)جوفلا سيئر ،ةيمومعلا ةواقنلاو

،)تاونس0١ اهتدم كالتها ةرتف ىلع اموسقم ةلآلا ءارش رعس ساسأ ىلع اهباسح متي( تايلآلا ةميق

ةرتف ىلع ةموسقم ةيواحلا ءارش ةميق ساسأ ىلع ةبوسحم( ةيكيتسالبلاو ةيندعملا تايواحلا ةميق–
،)تاونس٣ غلبت كالتها

،رايغلا عطقو نيمأتلاو ميحشتلا داومو دوقولاب ةقلعتملا رييستلا فيراصم–

.)خلإ ... ،ةيكيتسالب سايكأ ،سبالم ،سناكم( ةريغصلا تاودألاو تادعملا ءارش كلذ يف امب ،ىرخأ فيلاكت–

ىلع ردقي ثيح ،ىرخأ ىلإ ةيدلب نم اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا نم دحاولا نطلا ةفلكت طسوتم فلتخي
.جد0054و جد005٣ نيب ام مومعلا

نييتآلا نيلودجلا ظحال١
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نييعتلا

روجألا

تابكرملا

فيراصم
رييستلا

تايواحلا

فيراصم
ىرخأ

فيراصم
 مدرلا

عومجملا

 ةيمك
تايافنلا

نطلاب

نطلا ةفلكت
دحاولا

كيرافوب

20142015

41 465 351,04

1 770 000,00

3 757 896,32

3 424 900,00

–

18 384 904,52

68 863 051,88

19 642

3 502,85

43 337 601,96

1 770 000,00

2 942 290,51

2 687 100,00

–

19 405 883,26

70 142 875,73

20 733

3 383,15

نانيعوب

2014201520142015201420152014201520142015

18 597 585,00

3 700 000,00

5 591 041,18

2 149 333,33

290 000,  00

8 136 446,06

38 464 405,57

8 487,83

4 531,71

19 677 997,00

3 700 000,00

6 014 459,00

3 297 333,33

290 000,  00

10 379 404,62

43 359 193,95

9 949,30

4 358,01

قيالعلا داو

19 921 526,55

2 538 522,10

1 910 258,07

975 959,60

262 501,00

7 078 771,44

32 687 538,76

7 287

4 485,73

23 006 261,69

2 538 522,10

2 414 720,00

909 956,00

412 280,00

8 376 384,74

37 658 124,53

8 943

4 210,91

ةفش

16 332 898,05

3 458 449,58

2 526 710,01

531 300,00

327 366,00

4 343 040,00

27 519 763,64

4 640

5 930,98

17 416 813,95

4 087 509,41

4 028 124,98

531 300,00

851 056,00

2 376 335,52

29 291 139,86

5 238,82

5 591,17

ةيازوم

13 343 105,65

1 990 000,00

2 374 022,91

494 520,00

1 475 000,00

6 224 880,16

25 901 528,72

6 650,39

3 894,74

13 842 594,33

1 840 000,00

2 800 450,40

494 520,00

1 475 000,00

6 382 788,05

25 835 352,78

6 819,39

3 788.61

شيعي دالوأ

38 169 459,84

6 638 790 ,30

14 649 164,78

2 121 600,00

1 720 485,00

21 293 448,03

84 592 947,95

21 640,35

3 909,03

39 662 162,31

6 638 790,30

4 512 353,97

2 121 600,00

1 471 267,50

20 255 368,54

74 661 542,62

21 785,59

3 427,11

جد : ةدحولا ةديلبلا ةيالو تايدلب
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نييعتلا

روجألا

تابكرملا

فيراصم
رييستلا

تايواحلا

فيراصم
ىرخأ

فيراصم
 مدرلا

عومجملا

 ةيمك
تايافنلا

نطلاب

نطلا ةفلكت
دحاولا

فلشلا

20142015

سنت

20142015201420152014201520142015

ريداقوبةيطشلايلس يداو

جد : ةدحولا فلشلا ةيالو تايدلب

19 643 665,80

3 199 000,00

9 663 092,82

1 990 170,00

491 400,00

6 642 000,00

41 611 328,62

13 248

3 140,95

18 802 135,68

3 199 000,00

4 213 518,27

1 990 170,00

2 590 380,00

6 624 000,00

37 419 203,95

13 248

2 824,51

30 751 417,66

6 586 850,00

10 070 890,24

1 190 475,00

1 130 819,04

9 855 000,00

58 517 051,94

19 710

2 968,90

36 954 341,45

6 586 850,00

11 334 698,91

2 748 454,80

221 130,00

10 220 000,00

68 068 475,16

20 440

3 330,16

5 815 408,72

1 754 064,76

9 078 325,96

297 900,00

1 597 896,00

4563 000 ,00

23 105 695,44

8 829,60

2 616,84

6 681 574,20

1 754 064,76

11 339 859,87

297 900,00

380 000,00

4 641 000,00

24 993 498,83

9 253,92

2 700,85

192 387 575,19

3 730 890,04

21 677 667,96

2 617 334,77

8 055 930,00

25 552 800,00

254 022 198,32

43 680

5 815,52

181 857 157,15

3 730 890,04

27 869 222,26

2 625 480,00

13 870 584,00

25 552 800,00

248 585 349,81

43680

5 691,05

15 086 342,40

3 000 000,00

2 818 790,00

1 860 000,00

485 869,00

990 000,00

24 241 001,40

3 420

7 088,01

17 546 343,00

3 000 000,00

3 127 000,00  

2 560 000,00

180 000,00

990 000,00

27 403 343,00

3 420

8 012,67



٥٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٧
291م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٤

تاقفنلا لمشي يذلاو ةيلزنملا تايافنلا لقنو عمج ةفلكت رعس حاورتي ،نيتيالولا تايدلب ىوتسم ىلع
فرط نم قبطملا رعسلا ديدحت مت نيح يف ،جد009.5 ىلإ006.٢ نيب ام ،6١0٢-4١0٢ ةرتفلا لالخ ،طقف ةرشابملا
ةدايزلاب هتعجارم متتل ،جد00١.5 غلبمب6١0٢ ةنس يف ،ةمدخلا هذهب ةفلكملا "ةفاظن ةجيتم" ةيمومعلا ةسسؤملا

.ةسسؤملا قتاع ىلع عقت يتلا مدرلا تاقفن لمشي رعسلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .جد000.6 دودح يف

يذلاو ،ىرخأل ةيدلب نم ،ةعوفرملا ةيلزنملا تايافنلا ةيمك يف اتوافت هاندأ لودجلا يف ةدراولا تانايبلا نّيبت
تاغرفم دوجوو ،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا بايغ وأ مارتحا مدعب هريسفت نكمي
ةعوفرملا تايمكلا زواجتت ال ،تالاحلا عيمج يفو .ةيداملاو ةيرشبلا دراوملل ينالقعلا ريغ لامعتسالاو ،ةيئاوشع
.موي /صخش /غك8,0 ـب تايافنلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم ردقملا ينطولا لدعملا ،نطاوم لكل ةبسنلاب ايموي

يف ردقي امنيب ،موي/نكاس/غلك/٢7,0 ـب كيرافوب ةيدلبل ةبسنلاب طسوتملا لدعملا ردقي ،لاثملا ليبس ىلعو
،ةيدلبلا مـــــــيلقإ ىلع اعزوم اــــشوح06 نم رـــــثكأو ةعرزم4٣ دوــــــجو لظ يف ،موي /نكاس /غلك/8١,0 ـب ةيازوم ةيدلب
.ةمدخلا هذه اهلمشت ال

ةيدلب يف موي/نكاس/غلك/68,0و ،فلش ةيدلب يف موي/نكاس/غلك/45,0 طسوتملا لدعملا غلبي ،فلشلا ةيالو يف
امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل ايدلب اططخم دمتعت مل يتلاو ،ريداقوب ةيدلب يف موي/نكاس/غلك/5١,0و ،ةيطشلا

.اههباش

يف لثمي نأ نكمي ةعوفرملا تايافنلا ةيمك روطت نإف ،ةمدقملا تامدخلا ةيعون مييقتل ريياعم يأ بايغ يفو
نع ديزت يتلا ةيناكسلا ةفاثكلا تاذ تايدلبلا يف ةعوفرملا تايمكلاف ،ساسألا اذه ىلعو .ةلالد يذ ارايعم هتاذ دح
تلجس نيح يف ،5١0٢و4١0٢ يتنس يف نط000.١٢ تزواجت ةديلبلا ةيالو يف كيرافوب ةيدلبك ،ةمسن000.05
حاورتت ةيمك ،نيتنس لالخ نط000.58 اهدحو تعمج يتلا ةيالولا رقم ةيدلبلا ءانثتساب ،فلشلا ةيالو تايدلب
: هاندأ لودجلا يف نّتبم وه امك ،ةنسلا يف نط000.0٢و000.٣ نيب

كيرافوب

نانيعوب

ةفشلا

قيالعلا داو

ةيازوم

شيعي دالوأ

 ةيطشلا

سنت

يلسيداو

فلشلا

ريداقوب

82.000

39.000

42.000

48.000

65.000

131.000

86.000

43.000

58.000

221.000

62.000

2014

21.640,35

6.650,31

7.287

4.640

8.487,83

19.642

13.248

19.710

8.829,6

43.680

3.420

2015

21.785,59

6.819,22

8943

5.238

9.949,3

20.733

13.248

20.440

9.253,92

43.680

3.420

2014

0,26

0,17

0,17

0,09

0,13

0.14

0,15

0,47

0,15

0,19

0,05

2015

0,26 

0,17  

0,21 

0,1

0,15

0,16

0,15

0,47

0,15 

0,19 

0,05 

ناكسلا ددع /ةيمكلا :ةبسنلا
% ةيدلبلا

نطلابةعوفرملا تايافنلا ةيمك
ناكسلا ددع
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ةيمومعلا ةسسؤملا فرط نم رييستلا.٢.٢

ةطلسلا نع ةيلاملاو ةينوناقلا ةيحانلا نم ةلقتسمو ماعلا نوناقلل ةعضاخ ةيونعم ةيصخشب رمألا قلعتي
ةيمومع تاسسؤم نيب قيرفتلا بجي ،لاجملا اذه يفو .)ةياصو( ةباقر ةقالع اهب اهطبرت يتلاو اهتأشنأ يتلا
يعاـنصلا عـباـطـلا تاذ ةـيــموــمــعــلا تاسسؤملاو ةــيــموــمــعــلا ةــبساحملا دــعاوــقــل اــهــتــيــنازــيــم عضخــت )APE( ةــــيرادإ

،ةرادإ سلجم لبق نم امهنم لك ةرادإ متتو .ةيراجتلا ةبساحملا دعاوقل اهتينازيم عضخت يتلا )CIPE( يراجتلاو
.ةئشنملا ةيمومعلا ةئيهلا لبق نم ةياصولا سرامت نيح يف

ةماعلا ةمدخلا ضيوفتب قلعتملا ينوناقلا راطإلا .٢.٢.١

،ةيالوـلاـبو ةـيدـلـبـلاـب بيـترـتـلا ىلع نيقـلـعـتملا70–٢١ مـــقرو١١–0١ مــقر نينوــناــقــلا صيــخرــت ىلإ ةــفاضإلاـــب
ةنس ربمتبس6١ يف خّرؤملا74٢–5١ مقر يسائرلا موسرملا نإف ،ةيمومعلا اهقفارم ضيوفتب ةيلحملا تاعامجلل
ضيوفت ىلع ةقبطملا تاءارجإلا يف لصف دق ،ماعلا قفرملا ضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو5١0٢
.ماعلا قفرملا

ةنس يفناج7 يف رداصلا كرتشملا يرازولا رارقلا بجومب ،ةديلبلا ةيالو ىوتسم ىلع مت ،قايسلا اذه يفو
ىستكتو ."ةفاظن ةجيتم" ىّمست ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعمو عمجب ةفلكم ةيئالو ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ ،6١0٢
ةيصخشلاب عتمتتو )CIPE( يراجتلاو يعانصلا عبطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ينوناقلا لكشلا ةسسؤملا هذه
اهلخدت لاجم يطغي ثيح ،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست يف اهتمهم لثمتتو ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا

ةدـئاــفــل ةــيدــقاــعــت تاــمدــخ رــفوــت اــهــنإف ،كلذ ىلإ ةــفاضإلاــبو .ةــيدــلــب5٢ مضت يتـــلا ةدـــيـــلـــبـــلا ةـــيالو يضارأ لــــماــــك
ةمدخ ميدقتب ةسسؤملا هذه موقتو .ةصاخلاو ةيمومعلا تاكرشلاو ةيعماجلا زكارملاو تادايعلاو تايفشتسملا

.تايدلبلاو ةيالولا هاجت اهتامازتلاو اهقوقح ددحي طورش رتفد قفو ةيمومع

: ةسسؤملا ماهم نيب نم

مدرلا زكارمو ةيمومعلا تاغرفملا ىلإ اهلقنو ةيلزنملا تايافنلا عمجو ،فيظنتلا تايلمع عيمجب مايقلا–
،ينقتلا

،ةيمومعلا قرطلا فيظنتو سنك–

،يحصلا فرصلا هايمو يحصلا فرصلا تاكبش ةنايص–

،اهنيمثت فدهب ةيلزنملا تايافنلل يعونلا زرفلاب ةصاخلا تاينقتلا ثيدحتو مادختسا–

صلختلا دنع تايافنلا زرف ةرورضب نينطاوملا سيسحتوةيدعملا ضارمألا تالقانو تارشحلا ةحفاكم–
،دامسك اهلامعتساو اهريودت ةداعإو اهمادختسا ةداعإ نم نكمتلل ،اهنم

ةرقوبو ةيازومو كيرافوبو ةديلبلا ةدحو يهو ،تادحو )5( سمخ "ةفاظن ةجيتم" مضت ،ميظنتلا ثيح نم
.تايدلب )5( سمخ ىلإ )4( عبرأ نم تادحولا هذه نم ةدحو لك يطغتو ،ءاعبرألاو

انوع88 كلذ يف امب ،بترلا عيمج نم نوع٢99١ ةسسؤملا لغشت ،ةيداملاو ةيرشبلا دراوملاب قلعتي اميف
اددع تبستكا ثيح ،ةفيفخ ةبكرم6٣و ةنحاش04١ نم اهتريظح نوكتتو .ةسسؤملا رقمب فئاظو نوسرامي
ىلع ًءانب ليوحتلا ةيلمع تمت دقلو .ةسسؤملا ىلإ تايدلبلا نم كرحتملا داتعلا ليوحت ةيلمع لالخ نم اهنم اريبك
ةدئافل ةمامقلا عمج يف مدختسملا داتعلا ليوحت اهنم بلطي تايدلبلا لسار يذلا ،ةديلبلا ةيالو يلاو نم تاميلعت
.ضرغلا اذهل اهؤاشنإ مت يتلا ةسسؤملا

اهنوزخم نع ةيالولا تايدلب عيمج تلزانت ،ةديلبلا ةيالو نم تاميلعت ىلع ًءانب هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ،"ةفاظن ةجيتم" ةأشنملا ةسسؤملا ىلإ ةيلزنملا تايافنلا لقنو عمج يف مدختسملا لوادتملا

.7١0٢ ماع ةيادب يف اًيمسر اهيلإ ةفاظنلا ناوعأ لقن مت

فلتخم نم قودنص005٢ ىلع ةسسؤملا تذوحتسا ،تايدلبلا نم ةثوروملا ةميدقلا قيدانصلا نع ةدايزو
.سمخلا اهتادحو ىلع اهعيزوت مت ،ماجحألا
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ةسسؤملا ءاشنإ طورش ددحي يذلا٣89١ ةنس سرام9١ يف خّرؤملا00٢–٣8 مقر موسرملا ماكحأل افالخو
،"ةفاظن ةجيتم" ةسسؤم ءاشنإ نمضتملا كرتشملا يرازولا رارقلاو ،اهرييستو اهميظنتو ةيلحملا ةيمومعلا

ةيالول ينقتلا مدرلا زكرم ريدم مهو ،موسرملا يف نيروكذم ريغ ءاضعأ لمشت ةسسؤملا ةرادإ سلجم ةليكشت نإف
يف نيروكذم ريغ بساحملا نوعلاو اهسفن ةسسؤملا ريدم نأ نيح يف ،نييدلب نييبعش نيسلجم اسيئرو ةديلبلا

.ةرادإلا سلجم ةليكشت

نم ضعب ءافتخال لاجملا حتف امم ،ةسسؤملا ةدئافل تايدلبلا داتع ليوحت رضاحم بايغ ىلإ ةراشإلا ردجت
  .احوضو رثكألا لاثملا لاغشألا تايلآ تالجع لثمت ،ددصلا اذه يفو .تايدلبلا هتنتقا يذلا داتعلا اذه

 اههباش امو ةيلزنملا تايافنلل ةيمومعلا ةسسؤملا رييست ةدوجو ةفلكت مييقت .٢.٢.٢

ماكحأل اًقفو ،ةيونس تايقافتا بجومب )ةيدلب5٢( اهنئابز عم "ةفاظن ةجيتم" ةيمومعلا ةسسؤملا طبترت
ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٢١/١0/889١ يف خّرؤملا١0–88 مقر نوناقلا نم44 ةداملا
.اهعم نيدقاعتملا هاجت اهتامازتلاو اهقوقح ددحت طورش رتافدب ةقالعلا هذه ةسسؤملا رّيستو .ةيداصتقالا

ةبسنلاب دحاولا نطلل جد00,7695 وه يلاحلا رعسلا نأ ثيح ،ةرادإلا سلجم لبق نم ةمدخلا رعس ديدحت متي
.تايدلبلا عيمجل

،افنآ روكذملا00٢–٣8 مقر موسرملا ماكحأل افلاخم ربتعي ةسسؤملا ةرادإ سلجم فرط نم رعسلا ديدحت ّنإ
وأ يدلبلا يبعشلا سلجملا هددحي ةيلحملا ةيمومعلا ةسسؤملا فرط نم ةمدقملا ةمدخلا رعس نأ ىلع صني يذلا
.ةلاحلا بسح ،يئالولا

،6١0٢ ةنسل يناثلا يسادسلا نم ءادتبا ،ةسسؤملا فرط نم اهعمج متي يتلا تايافنلا تايمك عافترا ّنإ
،ةيئاوشعلا تاغرفملل يجيردتلا ءافتخالا ،تانحاشلا رورم ديعاوم رارقتسا( دمتعملا ميظنتلا طمن هيلإ افاضم
اذه رييست يف نسحتلا نم عون دوجو ىلع لدي )ءايحألا ضعب ىوتسم ىلع تايافنلل يلوألا زرفلا ةموظنم دامتعا
رفوتو ةسسؤملل يصصختلا عباطلل ارظن ،تايدلبلا فرط نم رشابملا رييستلا عم ةنراقم ،يمومعلا قفرملا
ةنراقملاب ،ام اعون ةمئالم فورظ يف مهلمعو ةفاظنلا ناوعأ روجأ نسحت نأ امك .ةيرشبلاو ةيداملا لئاسولا

.قفرملا ءادأ ىلع يباجيإ رثأ هل ناك ،ةقباسلا فورظلاب

94 كلذ يف امب(7١0٢ ةنس يف نوع١44 ةينعملا تايدلبلا يف مدختست تناك ةسسؤملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
هرييست ءانثأ ةديلبلا ةيالو تايدلب مدختست تناك امنيب )ةسسؤملا رقم ىوتسم ىلع مهماهم نوسرامي معد نوع
.5١0٢ ةنس لالخ بترلا عيمجب نوع455 ،ةيلزنملا تايافنلا عمج تامدخلا

ةــيــندــعــم قــيداــنص( ةدــيدــج تازــيــهجت ءارشب ةسسؤملا تماــق ،تاــيدــلــبـــلا نـــم ثوروملا داـــتـــعـــلا ىلإ ةـــفاضإو
هل ناك امم ،ةيلاعلا ةيناكسلا ةفاثكلا تاذ ءايحألاب ةمدخلا زيزعتل )ىرخأ تالآو تانحاشو ةيكيتسالب قيدانصو
.ةمدقملا ةمدخلا نيسحت ىلع يباجيإ ريثأت

،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا لقنو عمج رييست ةيلمع يف اثيدح ابولسأ ةأشنملا مدختست ،كلذ نع الضفو
اهلقن لبق تايافنلا زرف ةيمهأ لوح ةماعلا ةيعوتلا تالمح ميظنتو ،اهناوعأل ةينيوكت تارود ريفوت كلذ يف امب
.تايدلبلا عيمجل دحوم ططخم دوجو ىلإ ةفاضإلاب ،نينطاوملا فرصت تحت رضخأ مقر عضوو

رابتعاب ،ةديلبلا تايدلب ريدقت يف اعفترم ةسسؤملا ةرادإ سلجم فرط نم ددحملا رعسلا ربتعي ،لباقملابو
 .تايدلبلا ةيكلم نم داتع لقن ةجيتن وه )تباثلاو كرحتملا( ةسسؤملا داتع نم %06 يلاوح نأ

ىلع ظافحلا ىلإ فدهت ةيوعوت ةيلمع7١0٢ ةنس لالخ "ةفاظن ةجيتم" ةسسؤم تمظن ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
عيزوتو ،مالعإلا لئاسو لالخ نم تالخدتو ،ةماعلا نكامألا يف ضراعمو ةيسيسحت مايأ ميظنت لالخ نم ،ةئيبلا

ىوــتسم ىلع ةـــطشنأ مـــيـــظـــنـــتو تاـــنالـــعإ تاـــحوـــل ىلع تاضمو ثبو ،ةـــيوـــعوـــت تاـــنالـــعإ قـــيـــلـــعـــتو ،تاروشنـــم
.ةيميلعتلا تاسسؤملا
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ةسسؤملا اهيطغت ال تايدلبلاب ةطيحملا قطانملا يف ةديدع ةينكس عقاوم نأ سلجملا ظحال ،كلذ عمو
هذه ناكس ضعبل ةراضلا تاكولسلا ضعب لالخ نم ةئيبلاب رارضإلا ىلإ يدؤي امم ،يفكي امب اًثيدح ةأشنملا
ىلعً اريطخً اديدهت ةيئاملا يراجملا ثولتو اهيمر ةنكمأ يف ةيلزنملا تايافنلا قرح لكشي ،عقاولا يف .قطانملا

.ماع لكشب تاتابنلاو تاناويحلا ىلعو نطاوملا ةحص

لالغتسالا( فلشلا ةيالو تايدلب ىوتسم ىلع ةيلزنملا تايافنلا رييست ماظن ةبقارم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
مقر نوناقلا نم4٣ ةداملا ماكحأل لاثتمالا مدع ةظحالم نم تنّكم )ةيمومعلا ةسسؤملا( ةديلبلا ةيالوو )رشابملا

دودحم ددع ءانثتسابو .اهنيمثت ضرغب ةيلزنملا تايافنلا زرفل ماظن عضوب قلعتي اميف ،هالعأ ةروكذملا9١–١0
،زرفلل ةيبيرجت عقاومك "ةفاظن ةجيتم" ةكرش لبق نم اهرايتخا مت يتلا ،ةديلبلا ةنيدم ىوتسم ىلع ءايحألا نم
تايافنلا لقنو عمجل ةيديلقتلا ةقيرطلا لازت ال ثيح ،نيتيالولا تايدلب يف ليبقلا اذه نم ماظن يأ عضو متي مل
نم تانحاش ةطساوب اهلقن لبق تايافنلا عمجل ةفلتخم ماجحأ تاذ قيدانص مادختسا يف ةلثمتملا ةيلزنملا
.ةنميهم ،ينقتلا مدرلا زكارم وأ ةيمومعلا تاغرفملا ىلإ تايدلبلا

يتلا تارودلا ددع لضفب درطم لكشب اهعمج مت يتلا تايافنلا ةيمك تدادزا ،ةديدجلا ةسسؤملا ءاشنإ ذنم
مل يذلا رمألا ،ةيمسرلا دايعألاو عوبسألا ةياهن لطع ءانثأ ةمدخلا نامض ىلع ةدايز ،ةسسؤملا تانحاش اهب موقت
.تايدلبلا هرفوت نكت

،اًنط0676٢١ ـب ردقت تايافنلا نم ةيونس ةيمك عفر ةسسؤملا تلجس ،اهدوجو نم ىلوألا ةنسلا لالخ
.5١0٢ ةنس يف انط00000١ دعتت مل نيح يف ،ةديلبلا ةيالول تسلا تايدلبلل ةبسنلاب

تايصوتلا

،ةمدخلا هذهل لاعف رييستل ةيرورض ةادأك ،تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا دامتعاب مايقلا–

،تايافنلا نيمثتو ةمدخلا ةفلكتب قلعتي اميف تايافنلا رييست طامنأ نم طمن لك ئواسمو ايازم مييقت–
،هدامتعا لبق

ءاـعوـلاـب قـلـعـتـي اـمـيـف ،ةـيـلزـنملا تاـماـمـقـلا عـفر مسرـب ةصاخلا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـنوـناـقـلا ماـكــحألا قــيــبــطــت–
.مسرلا ليصحتو يبيرضلا

ةيدلبلا ةيالو "ةفاظن ةجيتم" ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم ةباجإ
ةيلزنملا تايافنلا عفرب ةقلعتملاو9١0٢ ةنسل ةبساحملا سلجمل يونسلا جاردإلا ةركذم ىلع عالطالل اعبت

ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا صوصخب تاظحالملا ضعب هتللخت يذلاو ،ةديلبلا ةيالو ىوتسم ىلع اههباش امو
: ةيتآلا طاقنلا ىلإ تقرطت يتلاو ،اهرييست ةقيرطو "ةفاظن ةجيتم"

 اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا.١

مقر نوناقلا ةصاخو ،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل افالخ" : ةبساحملا سلجم ريرقت يف ءاج ام بسح
تاططخملا دادعإب ةديلبلا ةيالول ةئيبلا ةيريدم تلفكت ،ركذلا يفلاس ،50٢–70 مقر يذيفنتلا موسرملاو9١–١0
ةيئالولا ةسسؤملا ءاشنإ لبق ،ةيالولا تايدلب عومجمل ةبسنلاب اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل ةيدلبلا
 .")تايافنلا عفر( ماعلا قفرملا اذه رييستب ةفلكملا

يذلاو ،اهب صاخلا اهططخم تدعأ دق "ةفاظن ةجيتم" ةيئالولا ةسسؤملا نأ سلجملا ظحال" :٢ ةرقفلا  يفو
."50٢–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىلإ رشي مل ،افنآ روكذملا جذومنلل هتقباطم مدع نع الضف

ىلع ،زكرمملا ريغ يعاطقلا جمانربلا قتاع ىلع تاططخملا هتاه تزجنأ ةئيبلا ةيريدم نأ حيضوتلا بجو
.نطولا تايالو لك رارغ

فرط نم ةدمتعملا رييستلا قرط ىلع دامتعالاب اهماهم ترشاب ،6١0٢ ةنس اهئاشنإ روف ةسسؤملا نأ ريغ
مغرلاب ،اهلقنو تايافنلا رييستل ةيماظنلا ةيدلبلا تاططخملا ىلع ،اهرودب ،دمتعت ال تناك يتلاو ،كاذنآ تايدلبلا

رارغ ىلع ،)DSP( زكرمملا ريغ يعاطقلا جمانربلا قتاع ىلع ،ةئيبلا ةيريدم فرط نم تاططخملا هتاه زاجنإ نم
.تايالولا يقاب
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يفارغوميدلاو ينارمعلا لوحتلا عم اميس ال ،بابلا اذه يف ةدوصرملا صئاقنلا كرادتلو ،ىرخأ ةهج نم
ةصاخلا ليلاحتلاو تاساردلل ينطولا زكرملا عم ةيقافتا ماربإب ،8١0٢ ةنس ةياهن ،ةيالولا حلاصم تماق ،ةيالولل
،تايافنلا عفرب ةفلكملا ةيئالولا ةسسؤملا ىوتسم ىلع قيقدتلل ةسارد دادعإل ،)PAENEC( ةيمنتلاو ناكسلاب
،زكرملا ءاربخ فرط نم ةادسملا تايصوتلا نيب نم اهلقنو تايافنلا رييست تاططخم نييحتو زاجنإ ناك ثيح
9١0٢ ةنس يفناج١٣ خيراتب١١/9١0٢ مقر دقع بجومب هركذ فلاسلا زكرملاو ةسسؤملا طبري دقع ماربإ مت ثيح
 .اهليهأت ةداعإ يف ةسسؤملا ةقفارم ىلع صني يذلاو

رورم جمانربل اعبت ةديدجلا تايافنلا عفر ططخم يف عرازملاو ةلوزعملا قطانملا لك جاردإ مت هنأ امك
ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ىلع لاحتس تاططخملا هذهو .ناكسلا ىدل هنع راهشإلا متو ،اقبسم ددحملا تانحاشلا
دوجو ىلإ تراشأ يتلاو ريرقتلا يف ةنّودملا ةظحالملاب لفكتلا راطإ يف اذهو ذيفنتلا زيح اهعضو لبق ةقداصملل
.ةسسؤملا تامدخ اهلمشت ال كيرافوب ةيدلب ميلقإ ربع ةعزوم ،اشوح06 نم رثكأو ةعرزم4٣

ةيلزنملا تايافنلا رييست ةيلمعل ليومت ردصمك ةيلزنملا تامامقلا عفر مسر.٢

هنكلو تايدلبلا ىلإ ةيلك ةيلزنملا ةمامقلا عفر ىلع مسرلا تاداريإ جتان عفدي – " :٢ ةرقفلا يف ءاج ام بسح
ام دعبأ مسرلا اذه نأ ينعي امم ،تايافنلا رييستل ةصّصخملا ةينازيملا نم ةليئض ةبسن ّالإ عقاولا يف يطغي ال
ةفيعض هتمهاسم ىقبت ،يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب هتميق عفر مغرو .ةمدخلا هذه فيراصم ةيطغت نع نوكي
 : اهنيب نم بابسأ ةدعل كلذو ،تايافنلا عفرل ةماعلا ةفلكتلاب ةنراقم

تايدلب ىوتسم ىلع تانياعملا غلابم نم %5٢ ةماع ةفصب هتبسن ىدعتت ال يذلا ليصحتلا فعض–
 .6١0٢ ىلإ4١0٢ نم تاونسلا لالخ نيتيالولا

 .مسرلا اذهل عضاخ ريغ هنكلو تايافنلل جتنم )يزاوم( يماظن ريغ يراجت طاشن دوجو–

.مسرلل نيعضاخلا ددع ءاصحإ يف مكحتلا مدع–

تالوادـم غـيـلـبـتـب قـلـعـتـي اـمـيـف اـيـمـيـلـقإ ةصتـخملا بئارضلا تاـيشتـفـمو تاـيدـلــبــلا نيب قــيسنــتــلا باــيــغ–
تاداريإ ليصحتو ةنياعم ةيلمع ىلع ابلس رثأ امم ،مسرلا غلابم ديدحتب ةقلعتملا ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا
 .ةقباسلا تالوادملا ىلإ ءوجللا ىلع بئارضلا تايشتفم رابجإو ،مسرلا

مسرلا غلبم ديدحتب ةقلعتملا تالوادملا غيلبتب ةيدلب5٢ نيب نم طقف تايدلب )4( عبرأ تماق ،راطإلا اذه يف
.ليلخ نبو ةنامرلا نيعو ةفشلاو ةيازوم يهو

،ةيلاملا اهدراوم عيونتو تايدلبلا ليخادم نيمثت ىلع اصرحو ،7١0٢ ةنسل ةيلاملا نوناق ماكحأل اقفوو
.مسرلا اذه ليصحتل ةمزاللا تاءارجإلاب مايقلا ىلع ةينعملا تايدلبلا ّثحب ةيالولا حلاصم موقتس

ةماعلا ةمدخلا ضيوفتب قلعتملا ينوناقلا راطإلا.٣

ةسسؤملا ةدئافل تايدلبلا داتع ليوحـت رضاحم بايغ .أ

ةيالولا تايدلب عيمج تلزانت ،ةديلبلا ةيالو نم تاميلعت ىلع ءانب ،هّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت "4 ةرقفلا  بسح
."ةفاظن ةجيتم" ةأشنملا ةسسؤملا ىلإ ةيلزنملا تايافنلا لقنو عمج يف مدختسملا لوادتملا اهنوزخم نع

لاجملا حتف امم ،ةسسؤملا ةدئافل تايدلبلا داتع ليوحت رضاحم بايغ ىلإ ةراشإلا ردجت"٢ ةرقفلا بسح
."تايدلبلا هتنتقا يذلا داتعلا اذه نم ضعب ءافتخال

ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو6١0٢ ةنس يفناج7 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا رودص دعب
ةدئافل ،ماعلا قفرملا اذهل صصخملا تايدلبلا داتع ليوحت مت ،ةيلزنملا تايافنلا لقنو عمجب ةفلكم ةيئالو
تايدلبلا داتع نع لزانتلا مت هيلعو ،6١0٢ ةنس رياربف١٢ يف ةخّرؤملا556 مقر يلاولا ةيلاسرإل اقبط ةسسؤملا

.6١0٢ ةنس لالخ اهلك ةفلتخم خيراوتب مالتساو ميلست رضاحمل اقفو ،ةسسؤملا ةدئافل ايجيردت
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ةسسؤملل رييستلاو ةرادإلا سلجم ةليكشت .ب

يذلا٣89١  ةنس سرام9١ يف خّرؤملا00٢–٣8 مقر موسرملا ماكحأل افالخو " : ةريخألا ةرقفلا يف ءاج ام بسح
نمضتملا كرتشملا يرازولا رارقلاو ،اهرييستو اهميظنتو ةيلحملا ةيمومعلا ةسسؤملا ءاشنإ طورش دّدحي
،موسرملا يف نيروكذم ريغ ءاضعأ لمشت ةسسؤملا ةرادإ سلجم ةليكشت نإف "ةفاظن ةجيتم" ةسسؤم ءاشنإ

اهسفن ةسسؤملا ريدم نأ نيح يف ،نييدلب نييبعش نيسلجم اسيئرو ،ةديلبلا ةيالول ينقتلا مدرلا زكرم ريدم مهو
 .سلجملا ةليكشت يف نيروكذم ريغ بساحملا نوعلاو

9 ةداملا ىلع ءانب ،ةسسؤملل رييستلاو ةرادإلا سلجم ةليكشت ديدحت مت هّنأ ىلإ ،راطإلا اذه يف ةراشإلا ردجت
عباط تاذ ةيئالو ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو6١0٢ ةنس يفناج7 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم

.ةديلبلا ةيالوب ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعمو عمجب ةفلكم يراجتو يعانص

هتاه ريدم ىلع نّيعتي هّنأ ىلع ،ةحارص ةيناثلا اهترقف يف ،افنآ روكذملا رارقلا نم٢٢ ةداملا ّصنت ثيح
 .يلوادت توص نودب رييستلاو ةرادإلا سلجم تاعامتجا ريضحت ةسسؤملا

 اههباش امو ةيلزنملا تايافنلل ةيمومعلا ةسسؤملا رييست ةدوجو ةفلكت مييقت.٤

ةمدخلا رعس ديدحـت .أ

موسرملا ماكحأل افلاخم ربتعي ةسسؤملا ةرادإ سلجم فرط نم رعسلا ديدحت ّنإ" :٣ ةرقفلا يف ءاج ام بسح
يبعشلا سلجملا هددحي ةيمومعلا ةسسؤملا فرط نم ةمّدقملا ةمدخلا رعس نأ ىلع صني يذلاو00٢–٣8 مقر
 ."ةلاحلا بسح ،يئالولا وأ يدلبلا

4١ ةداملا ماكحأل ادانتسا ،ةمدخلا رعس ىلع قداص دق ةسسؤملل رييستلاو ةرادإلا سلجم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
عباط تاذ ةيئالو ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو6١0٢ ةنس يفناج7 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم

يف سلجملا لوادتي " : ىلع صنت يتلاو ،ةديلبلا ةيالوب ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعمو عمجب ةفلكم يراجتو يعانص
 : ةيتآلا عيضاوملا يف لوعفملا ةيراسلا تاميظنتلاو نيناوقلا راطإ

،ةسسؤملا ريسو ميظنت–

،ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملاو يلخادلا ميظنتلا–

،نيمدختسملا تابترمب ةصاخلا طورشلاو ةيساسألا نيناوقلا–

،رييستلا تاططخم–

،ةسسؤملا لمع ططخم–

،ةيلاملا لئاصحلا اذكو تاباسحلاو ةينازيملا–

،ةسسؤملا اهب مزتلت يتلا ىرخألا تالماعملاو تاقفصلاو تايقافتالا ماربإل ةماعلا طورشلا–

،رييستلل يونسلا ريرقتلا–

،تاباسحلا ظفاحم ريرقت–

،اياصولاو تابهلا لوبق اذكو ضورقلا–

،ةسسؤملل عورف ثادحإ–

 .سلجملل يلخادلا ماظنلا–
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،ةسسؤملا اهمّدقت يتلا تامدخلا راعسأ ديدحت–

،طاشنلا عيسوت وأ ليوحت–

 .لدابتلاو نواعتلاو ةمأوتلا تايقافتا–

يئالولا يبعشلا سلجملا نع نيبختنم نيوضع مضت سلجملا ةليكشت نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،ىرخأ ةهج نمو
.ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا نع نيبختنم نيوضعو

يف لوادتلل يئالولا يبعشلا سلجملا ىلع يودحولا رعسلا ضرع ةجمربب ةيالولا موقتس ،مكتايصوتب المعو
 .ةمداقلا هترود

ةمدخلا رعس عافترا .ب

تايدلب ريدقت يف اعفترم ةسسؤملا ةرادإ سلجم فرط نم ددحملا رعسلا ربتعي" :٢ ةرقفلا يف ءاج ام بسح
 ."تايدلبلا ةيكلم نم داتع لقن ةجيتن وه )تباثلاو كرحتملا( ةسسؤملا داتع نم %06 يلاوح نأ رابتعاب ،ةديلبلا

ةلماش ةساردل اقفو رعسلا ديدحت مت دق اهيلع لصحتملا تامولعملا بسح هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت راطإلا اذه يف
دعُب ،ةسبلألا ،رايغلا عطق ،دوقولا ،تانحاشلا ،لامعلا فيراصم( ريياعم ةدع ىلع تدنتسا يتلاو جاتنإلا ةفلكتل
)... هرخآ ىلإ مدرلا قوقح ،مدرلا زكارم

نمضتملاو موسرلا جراخ نطلل جد0٢.00١5 ـب ردقي ةسسؤملا ةرادإ سلجم يف هيلع قفتملا رعسلا نأ ثيح
٢0/7١0٢ مقر ةلوادملا ىلع ءانب اذهو ةيالولل ينقتلا مدرلا زكارم رييست ةسسؤمل عفدت نطلل جد008 ـب مدرلا قوقح
ةبسنلاب نطلل جد00.7695 ـب ردقملاو جاردإلا ةركذم يف روكذملا رعسلل افالخ اذهو7١0٢ ةنس ليربأ٣١ يف ةخّرؤملا

.ةسسؤملا رييست ةدوجو ةفلكت مييقت دنب يف اذهو تايدلبلا عيمجل

تايافنلا زرف ماظن عضو .ج

ةظحالم نم تنكم ةيلزنملا تايافنلا رييست ماظن ةبقارم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت " :5 ةرقفلا يف ءاج ام بسح
،اهنيمثت ضرغب ةيلزنملا تايافنلا زرف ماظنب قلعتي اميف ،9١–١0 مقر نوناقلا نم4٣ ةداملا ماكحأل لاثتمالا مدع
"ةفاظن ةجيتم" ةكرش لبق نم اهرايتخا مت يتلا ،ةديلبلا ةنيدم ىوتسم ىلع ءايحألا نم دودحم ددع ءانثتسابو
 ."زرفلل ةيبيرجت عقاومك

لك يوحت تايافنلا زرف ةيلمع يف قالطنالل ةفاظن ةجيتم ةسسؤم فرط نم ةسارد دادعإ ،راطإلا اذه يف مت
٢٣ ديدحت مت ثيح )دارم ينب ،شيعي دالوأ ،ةديلبلا( ىربكلا ةديلبلا تايدلب ديدحتب اًءدب عورشملا زاجنإ لحارم
ةسسؤملا نإف ،ريرقتلا يف دراولا مهسيسحتو نينطاوملاب لاصتالا ماظن بايغ صوصخب امأ .ايجذومن اعقوم
يعامتجالا لصاوتلل يمسر عقوم عضو مت امك .لاصتالاو مالعإلاب افلكم كلذكو ،سيسحتلاو ةيعوتلل اعرف تأشنأ
: كوب سياف

لفكتلاو ىواكشلا لابقتسال00.00.١4.١760 : حوتفم مقر عضوو "afahdaN ajditiM" "ةفاظن ةجيتم "
.نينطاوملا تالاغشناب

تقولا يف اهب لفكتلا ةسسؤملل نكمُي ال ةيدام تايناكمإ بلطتي يئاقتنالا زرفلا عورشم ديسجت نأ ريغ
.يلاحلا

ةنسل ةبساحملا سلجمل يونسلا ريرقتلا يف جاردإلا ةركذم نم اهصالختسا مت يتلا تاظحالملا مهأ يه مكلت
 .ةديلبلا ةيالو تايدلب ىوتسم ىلع اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا عفرب ةقلعتملاو ،9١0٢
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ةيمنتلا فادهأبو ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا ةنهارلا عيضاوملا نم اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست دعي
ينوناقلا ىوتسملا ىلع ةمجرتملا )ENS( ةينطولا ةيئيبلا ةيجيتارتسإلل ماعلا قايسلا يف جردني ثيح ،ةمادتسملا

١00٢ ةنس ربمسيد٢١ يف رداصلا9١–١0 مقر نوناقلا كلذ يف امب ةيعيرشتلا صوصنلا نم ةلمج نس لالخ نم
ططخمل ةماهلا تايلآلا دحأ تايافنلا رييست نيسحت ربتعيو .اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا رييستب قلعتملاو
ةيئيبلا ةيجيتارتسالا نع قثبنملا )DD–EANP 4١0٢–١٢0٢( ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل يناثلا١ينطولا لمعلا
تايافنلل لماكتملا رييستلل صصخملا جمانربلا كلذ اهنيب نم ،جمارب ةدع ىلإ هرودب عرفتي يذلا ،ةينطولا
تايافنلا عمج ميظنتو ،ةينوناقلا ريغ تاغرفملا ىلع ءاضقلا ىلإ جمانربلا اذه فدهيو .)MEDGORP( ةيلزنملا
ةداعتساب متهي امك .طيحملا ةفاظن ىلع ظافحلاو ةئيبلا ةيامح نمضت فورظ يف اهنم صلختلاو اهلقنو ةبلصلا

اهئاشنإ ىلع عجشي يتلا ةيليوحتلا ةعانصلا تادحول ةيلوأ داوم مويلا لكشت يتلا تايافنلا هذه ةلكسرو
.لمع بصانم قلخو ةورثلا قلخ يف مهاستل اهريوطتو

عيمج يه اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا نإف ،افلاس روكذملا9١–١0 مقر نوناقلا نم٣ ةداملا موهفم يف
ةيراجتلاو ةيعانصلا ةطشنألا نع ةجتانلا ةلثامملا تايافنلا كلذكو ةيلزنملا تاطاشنلا نع ةجتانلا تايافنلا

١١0٢ ةنس ىلإ١00٢ ةنس نم ةلحرملا يطغي لوألا ططخملا١

 )٦( تس يف اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست .١١
سادرموبو ةريوبلا ،ةياجب تايالول ةعبات تايدلب

١00٢ ةنس ربوتكأ٢١ يف خّرؤملا9١–١0 مقر نوناقلا ىلإ اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست عضخي
قلعتملاو0١–١١ مقر نوناقلل اقبط ةيدلبلل لكوم وهو ،اهتلازإو اهتباقرو تايافنلا رييستب قلعتملاو
ةينقت ةحلصم لبق نم رشابملا لالغتسالا قيرط نع ةرشابم ةمدخلا هذه رييست نامضب موقت ذإ ،ةيدلبلاب
 .ضيوفتلا وأ زايتمالاب ،ةيلحم ةيمومع ةسسؤم قيرط نع وأ

ةعبات تايدلب تس ىدل6١0٢ ىلإ٣١0٢ نم ةيلاملا تاونسلا ناونعب ،ةزجنملا تاقيقدتلا ترهظأو
لجأ نم ةيرورض ةادأ دعي يذلا تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا نأ ،سادرموبو ةريوبلاو ةياجب تايالول
.تايافنلا عمجب لفكتلا ميظنت رابتعالا نيعب ذخأي مل ،تايافنلل لاعفو قباطم رييست

رييستب فلكم لكيه عضوب كلذ عم موقت نأ نود ،رشابملا رييستلا بولسأ تايدلبلا بلغأ تراتخاو
نم ءزج دانسإ لالخ نم طلتخملا رييستلا بولسأ تجهتنا دقف ةريوبلا ةيدلب امأ ،ةيمومعلا ةمدخلا هذه
جئاـتـن ىـطـعأ يذـلاو ةرـيوـبـلـل ينـقـتـلا مدرـلا زـكارـم رـيـيستـل ةـيـئالوـلا ةـيـموـمـعـلا ةسسؤمــلــل تاــياــفــنــلا عــمــج
.ةيباجيإ

نم مغرلاب ةيضرم ريغ اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا عمج لاجم يف جئاتنلا نإف ،تايدلبلا يقاب يف
تايافنلاو ةبقارملا ريغ تاغرفملا نم ديدعلا كلذ ىلع دهشي امك ،ةرخسملا ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا
 .ةيمومعلا ةواقنلاو ةئيبلا ىلع يبلس رثأ اهل يتلاو تايدلبلا فلتخم ربع ةدماهلا

باعيتسا ةقاط فعضو ،يلوألا ءاقتنالا بايغ نإف ،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعمل ةبسنلاب
ةداعإو عاجرتسالا طاشن ريوطت قيرط نع تايافنلا نيمثت ىلع عجشي ال ةدوجوملا ينقتلا مدرلا زكارم
 .ريودتلا

لجأ نم رطسملا جمانربلا ديسجت ىلع يبلس رثأ اضيأ ةبقارملا تاغرفملا زاجنإ يف رخأتلل ناك امك
.ةيئاوشعلا تاغرفملا راشتنال دح عضوو تايافنلل ةيجولوكيإ ةجلاعم نامض

ةعجارم نم مغرلاب ةفيعض ىقبت ةزجنملا تاليصحتلا نإف ،ةيلزنملا ةمامقلا عفر مسر صخي اميف
ايندلا تابجاولا فعضو تانياعملل ةبسنلاب ةلجسملا صئاقنلل ارظن اذهو ،5١0٢ ةنس يف ةدايزلاب اهلودج
.ليصحتلاب ةفلكملا حلاصملا فرط نم ةلوذبملا
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عمج ةيلمعب اًضيأ ىنعت امك .ةيلزنملا تايافنلا اهتانوكمو اهتعيبطب هبشت يتلا ةطشنألا نم اهريغو ةيفرحلاو
ةيلزنملا تايافنلا عم اهعمج نكمي ال اهمجح ةماخضو اهتعيبطل اًرظن يتلاو ،ةمخضلا ةيلزنملا تايافنلا ةلازإو
تايافنو ،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلاو ،ةصاخلا تايافنلا ( تايافنلا نم ىرخألا تائفلا داعبتسا مت دقو .اههباش امو
.)...ةيجالعلا تاطاشنلا

قلعتملا نوناقلا نم94١و4٢١و٣٢١ داوملل اًقفو ةيدلبلا ىلإ تايافنلا لقنو عمجو رييست ةيلمع تدنسأ
عيرشتلا مارتحا ىلع ةلودلل ةعباتلا ةينقتلا حلاصملا ةدعاسمبو رهسلا اهيلع بجي هنأ ىلع صنت يتلا ،ةيدلبلاب
نم05١و94١ ناتداملا ددعت ،ماهملا هذهب مايقلا لجأ نمو .ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا ظفحب ةقلعتملاو هب لومعملا

ىلإ ءوجللا نكمملا نمف،اهبسانت يتلا ةقيرطلا ىلإ ءوجللا ةيدلب لكل نكمي قرط ةدع هالعأ روكذملا نوناقلا سفن
وأ ةيدلب ةيمومع ةسسؤم لالخ نم وأ ةلاكولا قيرط نع رييستلا وأ ةينقتلا ةحلصملا لالخ نم رشابملا رييستلا

.بلطلا تحت دقع وأ جمانرب دقع بجومب رييستلا ضيوفت وأ زايتما حنم
ٍدحت عفر تايدلبلا ىلع بجي ،ماهملا هذهب عالطضاللو ةيلاحلا تاجايتحالا ةيبلت نيب قيفوتلا يف لثمتي ريبك  ّ

ٍدحت ،ةلبقملا لايجألا تاجايتحاب ساسملا نود نينطاوملل تايافنلل ةيئيب ةجلاعم عابتا لالخ نم هتهجاوم نكمي ّ
.اهنيمثت كلذكو اهتلكسرو تايافنلا ةداعتسا ةطشنأ ريوطتو يئاقتنالا زرفلاو

تايافنلا رييست نيسحت ىلإ فدهت يتلاو لاجملا اذه يف ةدمتعملا تايلآلا ذيفنت ىدم نم ققحتلا دصقو
سلجم جمانرب يف ةباقر ةيلمع جاردإ مت ،تايافن نيمثتو ةلكسرو يئاقتنا زرف ءاشنإ نم ،اههباش امو ةيلزنملا
ةيالو( ةنشخلا سيمخو وصروق : تايدلب )6( تس نم ةنّوكم ةنّيع تايرحتلا تلمشو .7١0٢ ةنسل ةبساحملا

–٣١0٢( ةيلام تاونس عبرأ تطغو ،)ةياجب ةيالو( رصقلاو وبقأو )ةريوبلا ةيالو( رزيحو ةريوبلاو )سادرموب
زكرم ىلع اهرفوت وأ/و اهعمجب موقت يتلا تايافنلا نم ريبكلا مجحلا ببسب تايدلبلا هذه رايتخا مت دقو ،)6١0٢
.ينقتلا مدرلل

: يتأي اميف ةباقرلا ةيلمع نم فدهلا لثمتي
ةجلاعمو عمج نامضل )ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا( ةرخسملا دراوملل ميلسلاو ديجلا لامعتسالا نم دكأتلا–

،)ةئيبلا عاطقو )TEC( ينقتلا مدرلا زكرمو ةيدلبلا( ةلصلا تاذ حلاصملا لبق نم تايافنلا نيمثتو
اهميظنت ثيح نم ةراتخملا تايدلبلا ىوتسم ىلع تايافنلا عمجل ةيمومعلا ةمدخلا رييست فورظ مييقت–

،تايافنلل ةيجولوكيإلا ةجلاعملا يف اهتمهاسم ىدمو ينقتلا مدرلا زكارم رييست فورظ صحفو اهريسو
،ةئيبلا ةيامحل نويلحملا نوبختنملا اهيلوي يتلا ةيمهألاب اًضيأ مامتهالا–
.ةلكسرلل ةلباقلا تايافنلا نيمثتو تايافنلا عمجم ءاشنإو عاجرتسالا طاشنل جيورتلا ةيلمع نم ققحتلا–
ىلع اًضيأ تدمتعاو ،طاشنلا اذهب ةقلعتملا زيهجتلاو رييستلا تاقفن صحف ىلع ةباقرلا ةيلمع تّبصنا

يرــيدــم ىلإو ةــيــنــعملا تاــيالوــلا يف ةــئيــبــلا يرــيدــم ىلإو ،تاــيدــلــبــلا يف فرصلاــب نــيرــمآلل تاــناـــيـــبـــتسا لاسرإ
يريدم فلتخم عم تالباقم ءارجإ مت امك .١)TEC / GWPE( تايافنلا رييستل ةيئالولا ةيمومعلا تاسسؤملا
تايافنلا تاغرفمو ةينقتلا مدرلا زكارم عقاوم يف اميس ال ،ةيناديم تارايزب مايقلاو عوضوملاب ةينعملا تاعاطقلا
.ةيدلبلا

اهل ةرخسملا لئاسولاو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست ميظنت .١

اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا .١.١

مقر نوناقلا نم١٣ ىلإ9٢ داوملل اقبطو تايافنلا رييست لاجم يف ةيمومعلا ةمدخلا ماهم ذيفنت نيسحتل
تاءارجإو تايفيك700٢ ةنس وينوي0٣ يف خّرؤملا50٢–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ددح ،هالعأ روكذملا9١–١0
اًقفو مدقيو ططخملا اذه دادعإ متي .هتعجارمو هرشنو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا دادعإ
اذه لبق نم ةقداصملل عضخيو )CPA( يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةطلس تحت ،موسرملا اذهب قفرملا جذومنلل
ةقفاومل هميدقت متيو ةيالولل ةئيهتلا ططخم عم ىشامتيو ةيدلبلا ميلقإ لماك ططخملا يطغي نأ بجيو .سلجملا
.هيلع نونطاوملا علطيل رشنيو ةيالولاب ةصتخملا ةئيهلا

تايافنلا رييستل ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا١
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حيتيو ةلصفنم ماسقأ )٣( ةثالث ىلإ تايافنلا رييستل ةيدلبلا تاططخملل يجذومنلا ططخملا مسقني
: ةفرعم ةرّيسملا ةحلصملل

ةجتنملا ةيرضحلا ةطشنألا ديدحت لالخ نم ةيدلبلا ميلقإ ىوتسم ىلع تايافنلا رييستل يلاحلا ميظنتلا–
دراوملاو ةيداملا دراوملا ةيعونو ،رييستلا اذهب ةفلكملا حلاصملا ميظنت مييقتو ،اهصئاصخو اهتايمكو تايافنلل
،صئاقنلا مييقتو ةرخسملا ةيرشبلا

روطتلا ةاعارم عم ،ةدماهلا تايافنلاو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل ديدج يميظنت ططخم عضو–
لقنلاو عمجلا مظن رايتخا عم ،تايافنلل ةجتنملا ةطشنألا روطتو يناكسلا ومنلا كلذكو ،تايافنلل يّمكلا

رئاود ديشرتو ةينمزلا لوادجلاو تاددرتلا ديدحتو ،تاعاطق ىلإ ةيدلبلا ميسقتل ةمزاللا لئاسولا ةاعارمب ءاقتنالاو
،عمجلا

.ططخملا اذه ذيفنتل ةمزاللا تارامثتسالا مييقت–

حلاصملا لبق نم( اهتايافن رييستل تاططخمب ىرخألا تايدلبلا عيمج تدوز ،وصروق ةيدلب ءانثتساب
تايالولاب ةئيبلا حلاصم لبق نم4١0٢ ةنس يف اهثيدحتو تاططخملا هذه ريوطت مت دقو .)تايالولا يف ةيئيبلا
لكشب تايافنلا لقنو عمج ميظنت نم اهنيكمتل كلذو ،ةينعملا تايدلبلا سلاجم لبق نم اهيلع قدوصو ،ةروكذملا

طــــــــطخملا اذه نأ ةباقرلاب ةيــــــــنعملا ةيلاملا تاوــــنسلا لالخ ظـــــحول هنأ ريغ .اهيـــــضارأ عيمج ةيطغت ةصاخو لاعف
اقفو ةيلمعلا هذه متت ثيح ،هب ةدوزملا تايدلبلا لبق نم تايافنلا عمج ةيلمع ميظنت يف رابتعالا نيعب ذخؤي ال
اهددح يتلا ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا كلمت ال قرطلا ةحلصم نأ امك .ةيدلبلا ةريظح ةحلصم اهتدعأ ةقيرطل
ةريوبلا يتيدلب ةيعضو ،لاثملا ليبس ىلع ،يتأي اميفو .تايافنلا عمج ةيلمعل نسحلا رييستلا نامضل ططخملا

.رصقلاو

ةريوبلا ةيدلب ةلاح–

ةحلصمل دنسأو ،4١0٢ ةنس ةريوبلا ةيدلبل اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا دادعإ مت
،عقاولا ضرأ ىلع ديسجت نود ططخملا اذه يقبو .ةيسيئر ةشتفم اهيلع فرشت يتلا ،ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا

لوؤسمل ةمهملا هذه تلكوأ ثيح ،تايافنلا عمج ةيلمع يف الو رييستلا نوؤش يف لخدتت ال ةحلصملا هذه نأل
ةدع مدق ططخملا اذه نأ ملعلا عم .ةيلمعلا هذه يف نيلخدتملا فلتخم نيب قيسنتلل تابوعص دجي يذلا ،ةريظحلا

عضو قيرط نع يئاقتنالا عمجلا ءاسرإ كلذ ىلع لاثمكو .ىودج نود نكل ،تايافنلا رييست نيسحتل تايصوت
ةصاخ عمجلا لئاسو بلطتت ةيلمعلا هذهو .ايجيردت اهميمعت متيل ىلوأ ةبرجتل جذومنك١يح يف ةنولم قيدانص
نكمي ،)ةينقتلا تاساردلاو ةيسدنهلا بتاكملا(٢تاساردلل بتكم اهدعأ ريثأتلا ةساردل اقفو ،دعب رخست مل يتلاو
قرولا( تايافنلا نم هعاجرتسا متي امم ايونس جد05٢.٢60.٢ براقي امب ليخادم قيقحت ةيلوألا ةبرجتلا هذهل
ديدمتو عمجلا ةيلمع نيسحت يف ريبك ريثأت هل نوكي ةيلمعلا هذه ميمعت نأ امك ،)جاجزلاو كيتسالبلاو ىوقملا

.٣جد57٢.١66.4٣١ ـب ةردقملاو ةرظتنملا ليخادملا ىلإ ةفاضإ ،ينقتلا مدرلا زكرم ةيحالص

رصقلا ةيدلب ةلاح–

يتلا ةقيثولا هذه دوجو نم مغرلاب يدلب ططخم ىلع تايافنلا رييست نع ةلوؤسملا ةيدلبلا حلاصم رفوتت ال
.ةياجب ةيالول ةئيبلا ةيريدم نم اهنم ةخسن ىلع لوصحلا نم ةباقرلا قيرف نكمت يتلاو ،800٢ ةنس اهدادعإ مت
فرصت تحت عضوي مل نإ ططخملا اذه زاجنإل تاسارد بتكم فيلكت نم ىودجلا لوح احورطم لاؤسلا ىقبيو
.هذيفنتب ةفلكملا ةينعملا ةحلصملا

عراوشلا سنكو تايافنلا عمج ءاضف ميظنت صخي اميف تاساردلا بتكم هيلإ لصوت يذلا صيخشتلا نإ
نابسحلاب ذخأي "رييست ططخم" دادعإ ىلإ ىدأ تايافنلا رييست فيلاكتو ةمدختسملا لئاسولاو ةيمومعلا
.ةيدلبلا فرط نم رابتعالا نيعب هذخأ متي مل نكل تايافنلا مجح روطتو اهتنياعم تمت يتلا تابقعلا

 جربلا عرد رانملا يح١
 ةينقتلاو ةيسدنهلا تاساردلا بتك٢
 ةينقتلاو ةيسدنهلا تاساردلا بتكم اهب ماق تاريدقت٣
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اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست ةقيرط .١.٢

ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا ىلع ظافحلا نمضت نأ ةيلحملا تاعامجلا ىلع بجي هنأ ىلع ةيدلبلا نوناق صني
تايافنلا عمج ىلع تايدلبلا لخدت رصتقي ،عقاولا يفو .ةبلصلا تايافنلا ةجلاعمو لقنو عمجو ةلازإ صخي اميف
تايافنلا نيمثتو يئاقتنالا عمجلا ىلع موقت تايافنلا رييستل ةيلعف ةسايس ينبت نم الدب تاغرفملا ىلإ اهلقنو
ربتعت يتلا ءاقتنالا ةيلمع يف ةكراشملا ىلع مهسيسحتو نينطاوملل ةيشيعملا ةئيبلا نيسحت يف ماهسإلا لجأ نم
مقر نوناقلا نم٢ ةداملا ماكحأل ةيدلب يأ لثتمت مل ،نآلا دحلو .تايافنلا عاجرتساو ةلكسرلل ةيولوأ ةرورضك
ةداعإب تايافنلا نيمثتو اهتجلاعمو اهلقنو اهعمجو تايافنلا زرف ميظنت" ىلع صنت يتلا ،هالعأ روكذملا9١–١0
ةحصلا ىلع اهراثآو تايافنلا نع ةمجانلا راطخألاب نينطاوملا سيسحتو مالعإو ...اهتلكسرب وأ اهلامعتسا

."ةئيبلاو

ىشامتت دعت مل يتلا رييستلاو ميظنتلا ةقيرطب قلعتت تايدلبلا عيمج ىوتسم ىلع صئاقن ةدع ليجست مت
تادوهجملا ىلع ترثأ ةفشتكملا تالالتخالا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .يفيرلا نكسلا روطتو ينارمعلا عسوتلا عم
طلتخم رييست ىلع تدمتعا يتلا ،ةريوبلا ةيدلب ءانثتسابو .ةرطسملا فادهألا ققحت مل يتلاو ةلوذبملا ةليلقلا

لك ،١)FIHDANTEC/GWPE( تايافنلا رييستل ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملل عمجلا نم ءزج نع لزانتلاب كلذو
.اههباش امو ةيلزنملا تايافنلل رشابم ارييست تنبت ةباقرلا اهتلمش يتلا تايدلبلا

رشابملا رييستلا .١.٢.١

عمجل ةيمومعلا ةمدخلا رييست نع ةلوؤسم ةئيه يأ ةباقرلاب ةينعملا تايدلبلا ىوتسم ىلع ءاشنإ متي مل
ةحلصم( ةيلمعلا هذه ميظنت يف حلاصملا نم ديدعلا لخدتت ثيحب ،ةصاخ ةيدامو ةيرشب دراومب ةدوزم تايافنلا
نم دحيو تايلوؤسملا لخادت ردصم لثمي ام وهو )خلإ ... ،ةينقتلا ةحلصملا ،ةنايصلا ةحلصم ،نيمدختسملا

يفف .ىرخأ ىلإ ةيدلب نم تايافنلل نيريسملا نيلوؤسملا يف نيابت ظحالي هيلعو .ةذختملا تاءارجإلا ةيلاعف
ةجمربب ةقلعتملا تايلمعلا عيمج قيسنتب ةريظحلا لوؤسم موقي ،ةنشخلا سيمخو رزيحو ةريوبلا تايدلب
.نيقئاسلاو لقنلا لئاسو ريفوتو لمعلا قرف نييعتو عيمجتلا رئاود

عمجب ةقلعتملا تايلمعلا عيمج ةيلوؤسم ةريظحلا سيئر عم نواعتلاب يئيب ينقت ىلوتي ،وصروق ةيدلب يف
تايافنلا عمجل ةيمومعلا ةمدخلل ةينقتلا ةحلصملا لفكتت ،رصقلا ةيدلب ىوتسم ىلع نيح يف .اهلقنو تايافنلا

تايافنلا عمج ةحلصم ىلع فرشي ،وبقأ ةيدلب ىوتسم ىلع امنيب،قرطلا ةحلصم عم نواعتلاب ةيلمعلا هذهب
 .هسفن يبعشلا سلجملا سيئر

ةيمومعلا ةمدخلل زايتما حنم قيرط نع رييستلا .١.٢.٢

ةريوبلا يف ةينقتلا مدرلا زكارم رييستل ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملل ةريوبلا ةيدلب دنست ،٣١0٢ ماع ذنم
)TEC / GWPE( ةريوبلا فيظن" ةامسملا" )ariuoB FIHDAN(، هذهو .ةنيدملا نم ءزج يف تايافنلا عمج ةيلوؤسم
لك يف ،ةيالولا بارت ىلع عقت يتلا )TEC( ينقتلا مدرلل زكارم )5( ةسمخ رييست نع ةلوؤسملا يه )CIPE( ةئيهلا

)٢( نيتغرفم رييست اضيأ ىلوتت امك ،ماسب نيعو نالزغلا روصو فينحاو سيرخأ جربو ةريوبلا تايدلب نم
،نالزغلا روصب )١( ةدحاو ةزرفمو ،ةرومعملاو ءاقرزلا ةرجحلا يتيدلب يف ناعقت ةباقرلل نيتعضاخ تايافنلل
.ةريوبلا ةنيدم هزتنم كلذكو

.ةريوبلا فيظن ينقتلا مدرلا زكارم رييستل ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا١
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ضرغل يضارتلاب مت دقعل اًقفو )CIPE( ةئيهلا هذهل )%0١ يلاوحب( ردقي عمجلا ةيلمعل يئزج زايتما حنم مت

ايــــــفازج ددـــــح جد885٢640٣ غلبـــــمب "ةريوبلا ةنيدم نم اءزج يطغي يذلا سنكلا ةيلمعو ةيلزنملا تايافنلا عمج"

دقعلا صن دقلو .ةددحم نكامأ يف ةيرود٣١ ىلإ0١ نامض قيرط نع دحاولا مويلا يف تايافنلا نم انط5٣ ىلإ5٢ ـب

ةمدخلا ةعيبط عم فاك لكشب ىشامتي ال رايخ وهو ،ينمضلا ديدجتلا نم ًالدب١يونسلا ديدجتلا ةيناكمإ ىلع

تايقافتا راطإ يف تامدخلا هذهب لفكتلا لضفألا نم ناك ثيح ،ذيفنتلا يف ةيرارمتسالا بلطتت يتلا ةيمومعلا

نم65١و94١ نيتداملل اًقفو تابلط ةقفص وأ جمانرب دقع بجومب ةيمومعلا ةمدخلل ضيوفت وأ تاونسلا ةددعتم

 .ةيدلبلا نوناق

نم دحاولا نطلا رعس ىلع الو ،اهعمج متيس يتلا تايافنلا نم ةعقوتملا ةيمكلا ىلع صني ال دقعلا اذه نأ امك

يئاقتنا ماظن ءاشنإب قلعتي دنب يأ نمضتي الو ،سونكملا يطخلا رتملا رعس ىلع الو ،اهعمج مت يتلا تايافنلا

ةيمومعلا ةـفاـظـنـلا"١٢9 لصفـلا يف دـقـعـلا اذـهـب ةـقـلـعـتملا تاـقـفـنـلا ةـيدــلــبــلا ةــيــنازــيــم لــمــحــتــتو .تاــياــفــنــلا عــمجل

."ةيعامتجالاو

تايافنلا رييستل ةلمعتسملا تايناكمإلا .١.٣

رييستلا ةينازيم .١.٣.١

يهو٢تايدلبلل ةيلاحلا ةينازيملا نم لوصف ةدع ىلع ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلاب ةقلعتملا تاقفنلا عزوتت

ةفاظنلا"١٢9 لصفلاو "قرطلا"409 لصفلا "ليخادملل ةجتنملا ريغ تاراقعلاو ثاثألا"٣09 ،"بتاورلا"١09 لصفلا

اميف ،لباقملابو .اهعمج متي يتلا تايافنلا نم نط ةفلكت ديدحت لهست ال ةيعضولا هذهو ."ةيعامتجالاو ةيمومعلا

عوجرلاب،FIHDAN GWPE ةطساوب اهعمج متي يتلا تايافنلا نط ةفلكت رعس ريدقت نكمي ،ةريوبلا ةيدلب صخي

اهنم ،جد79,7١7٣ـب اهتميق ةددحملاو ةيدلبلا ةينازيم نم ددست يتلاو ةسسؤملا هذه اهردــــصت يتلا ةروـــــــتافلا يلإ

.ينقتلا مدرلا زكرم ىلإ لوخدلا قوقح لثمت جد6٣9

ضعب ليجست مت تايدلبلا نم ةملتسملا تانايبلا ضعبو ةيرادإلا تاباسحلاو تاينازيملا صحف لالخ نم

.تايافنلا رييستب ةقلعتملا تاقفنلا لوح تاظحالملا

ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا يفظوم ءابعأ–

نوفلكم ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلل ناوعأك نينيعملا نيمدختسملا ضعب نأ قيقدتلا تايلمع لالخ نم ظحول

ةرداصلا تانايبلا نأ ودبي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ٍدجم ريغ نيفظوملا فيلاكت ليلحت نإف ،كلذل ةجيتنو .ىرخأ ماهمب

روجألا ةلتك تناك ،ةعجارملا لحم ةرتفلا لالخ ،لعفلابو .ةقوثوم ريغ هاندأ لودجلا يف ةجردملاو تايدلبلا نع

تلجس يتلا ةريوبلا ةيدلب ءانثتساب تايدلبلا عيمج يف ،ىرخأ ىلإ ةنس نم ةقباطتم اهنأ ىتح ،اًيبسن ةرقتسم

ةفاظنلاب ةقلعتملا تامدخلا ةدوج صقن ىلع ةنيرق ةباثمب دعي دوكرلا وأ ضافخنالا اذهو .احضاو اضافخنا

لجسم وه امم لقأ تايافنلا رييستب اًيلعف نيفلكملا ناوعألا دادعت نم اًءزج نأو ةصاخ ،ةيمومعلا ةحصلاو

.ةينازيملاب

ينمض ديدجت ىلع ةقفصلا رفوت مدع١
5١٣-٢١ مقر يذيفنتلا موسرملاب ةينازيملا حالصا كلذكو ليخادملاو تاقفنلا ةنّودم ددحي يذلا7١/٣0/489١ يف خرؤملا١7-48 مقر موسرملا٢
مل يذلاو "ةيمومعلا ةحصلاو ةياقولا ةفاظنلا"709 لصف عضوو ةيدلبلا ةينازيم نومضمو لكشلا طبضي يذلا١٢/80/٢١0٢ يف خّرؤملا

.دسجي
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٦١٠٢ ةنسل ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا ناوعأ عيزوت

٦١٠٢-٣١٠٢ ةنس نم ةحصلاو ةفاظنلا يف نيلماعلا تاقفن روطت

.تايدلبلا نم ةمدقم تانايب :ردصملا

PSHA٢وPSHPA١( ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا يمدختسم ريــيست يف ىرخأ بويع وأ صئاقن اضيأ تلجس

،لمعلاب ةصاخلا سبالملا ريفوت يف لثمتت ةيمومعلا ةمدخلا ةدوج ىلع يبلس ريثأت اهل ناك يتلاو )ANA٣و
نأ ظحالي امك .)كلذ ىلإ امو ،نخاسلا ءاملاو ،مامحلاو سبالملا ليدبت فرغ( ةيصخشلا ةفاظنلاو ةيحصلا ةيامحلاو
ىوتسم ىلع ةسارحلا لثم ىرخأ ماهم ىلإ اولّوح ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلل ناوعأك ساسألا يف نينّيعملا ناوعألا
ىلإ امو دجسملاو ةبتكملاو بعلملاو معاطملاو سرادملا( ةيحصلاو ةيضايرلاو ،ةيميلعتلا - ةيعامتجالا لكايهلا
ةنايص لامعو ،بتكم ناوعأو ،ةيندملا ةلاحلا ةحلصم ناوعأ ماهم ةيلحملا ةرادإلا يف نورخآ سرامي نيح يف ،)كلذ

دق ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلاب نيفلكم ناوعأك ًالصأ نينّيعملا نيمدختسملا نأ حضوي يلاتلا لودجلاو .ةريظحلا يف
5١ نيب ،تايدلبلا بسح ،ىرخأ ماهمب نيفلكملا ناوعألا ءالؤهل ةيوئاملا ةبسنلا حوارتتو ،ىرخأ ةطشنأب مهفيلكت مت
 .%66و

وبقأ

ةريوبلا

وصروق

رصقلا

رزيح

ةنشخلا سيمخ

940,8١

555,00١

٢67,4١

٢9٣,9٢

764,7

446,7٣

584,9١

750,09

544,٣١

788,6٢

764,7

٢8٢,7٣

٦١٠٢

)جد فالآب( : ةدحولا

ةنسلا

ةيدلبلا
٥١٠٢ ٤١٠٢ ٣١٠٢

414,61

381,68

069,41

396,53

207,6

554,14

4١4,6١

008,١6

4٢٢,4١

480,٣٣

٢07,6

546,8٣

.ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلل يسيئر نوع١
.ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا نوع٢
.يحصلا فرصلاو فيظنت نوع٣

.تايدلبلا اهتمدق يتلا تانايبلا نم نيوكتلا ةداعإ :ردصملا

وبقأ

ةريوبلا

وصروق

رصقلا

رزيح

ةنشخلا سيمخ

4١١

60١

١4

06

0٢

08

١

١

١

٢

١

٢

7١

١١

5

7١

–

–

7٢

64

0٣

١٢

4١

5٢

% يلامجالا ددعلاتايدلبلا
ناوعألل

نيفلكملا ناوعألا ددع
ىرخأ ماهمب

سنكلا عمجلا
سيئر
ةحلصم

تايافنلا رييستب نيفلكملاددع

96

84

6

0٢

5

٣5

06

٢4

5١

٣٣

5٢

66
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تايدلبلا نم ةمدقم تانايب: ردصملا

نم نوديفتسي امنإو ةصاخ سبالم بلطتت ال ىرخألا ةطشنألاب نيفلكم ناوعأ نأ ظحول ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
.ةيقاو سبالم

وبقأ

ةريوبلا

وصروق

رصقلا

رزيح

ةنشخلا سيمخ

–

١46.595.6

006.8٢٣

–

5٢٣.6٢

594.5١8

90٣.٢٣٣

005.485

000.5٣

960.894

٦١٠٢
ةنسلا

ةيدلبلا
٥١٠٢ ٤١٠٢ ٣١٠٢

000.8٣٣

9٢١.١٢0.6

–

8٢٣.58١

465.7٢7

–

–

009.7١5

06١.50٢

–

رارقلا كلذكو ،ةيلحملا تاعامجلا صخت يتلا ةصاخلا سبالملاو مادنهلاب ةينعملا بصانملا ةمئاق ددحي يذلا كرتشملا يرازولا رارقلا١
.اهب ةصاخ ةسبلأ ةيمومعلا تائيهلاو تايدلبلا يفظوم ضعبل حنمي يذلا١١/١١/699١ يف خّرؤملا١٣86 مقر كرتشملا يرازولا

سبالملا ءارشب ةقلعتملا تاقفنلا

لصفلا اذهل يونسلا صيصختلا باستحا متي ملو .409/0409/٢06 لصفلاب سبالملا ءانتقا تاقفن دّيقت
سبالملا ءارشب ةنس لك يف موقت ال تايدلبلا نأ ثيح ،لوعفملا ةيراسلا١نيناوقلاو تاميظنتلا ىلإ عوجرلاب
تاقفنلا هذهو .مهماهمب مايقلا دنع اهل نوضرعتي يتلا ةيدعملا ضارمألا رطاخم نم ةفاظنلا ناوعأ ةيامحل ةصاخلا

: يتآلا وحنلا ىلع ةلصفم

سبالملا ءارشب ةقلعتملا تاقفنلا روطت

)جد(ةدحولا

)6١0٢و4١0٢ نيتنسلل(٢9٣.١.706
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بيلحلا ءارش–

نم )٢( نيرتل ءارش متي ،ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا نع نيلوؤسملا ناوعألا ةحص ىلع ظافحلا لجأ نم
ءارشب ةقلعتملا تاقفنلا ،ةينعملا ةرتفلا لالخ ،تغلب ثيح ،نوع لكل١ةنشخلا سيمخ ةيدلب لبِق نم ايموي بيلحلا
يف ،ففجملا بيلحلا ةيدلبلا يرتشتو .جد06١.5١٢.8 هعومجم ام "ةيذغت١06" لصفلا نم تمصخ يتلاو ،بيلحلا

ةحص ةيامحب قلعتي اميف دوشنملا فدهلا ققحي ال يلاتلابو٢اًينآ هكالهتسا نوكي ال دق يذلاو ،مارغ005 بلع
يرصح لكشب بيلحلا صيصخت متي ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .تايافنلا عمج طاشن نع جتانلا ثولتلا نم ناوعألا
ةـحصلاو ةـفاــظــنــلا ناوــعأك نينــيــعملا نيفــظوملا عــيــمــج كلذ نــم دــيــفــتسي ذإ ،تاــياــفــنــلا عــمــجــب نيفــلــكملا ناوــعألل
يف نونّيعملا ناوعألا ،سرادملا ساّرح ،لافقألا وحلصم( العف هب مايقلا مت يذلا لمعلا نع رظنلا ضغب ،ةيمومعلا
.)خلإ ،نمألا نوعأو ،نويليللا ساّرحلا ،ةيسردملا معاطملا

ةيمومعلا ةيئالولا ةسسؤملل ةيمومعلا ةمدخلا زايتماو ينقتلا مدرلا زكرم ىلإ لوخدلا قوقح–
)FIHDANTEC GWPE( تايافنلا رييستل

TEC GWPE( ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا هريدت يذلا ينقتلا مدرلا زكرم ىلإ رزيحو ةريوبلا اتيدلب تمضنا
FIHDAN( هذهل ةعوفدملا غلابملاو ،موسرلا نم ةافعم نطلل جد008 ـب ردقم لوخد قح عفد لباقم ،5١0٢و٣١0٢ يف
: هاندأ ةجردم ةأشنملا

.)FIHDAN TEC GWPE( تايافنلا رييستل ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا  : ردصملا

عراوشلا سنكو تايافنلا عمج ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا هذهل زايتمالا قيرط نع ةريوبلا ةيدلب حنمت
.جد885.٢64.0٣ هردق يونس غلبمب ةيدلبلا رقم ةنيدملل ةيسيئرلا

تايافنلا عمج لئاسو راجيإ–

)thcarahaT( تشارحتل ةيمومعلا ةغرفملا يلإ تايافنلا لقنل لئاسوو تادعم ماظتناب وبقأ ةيدلب رجأتست
يف تاقفنلا تردقو .)ةيعوطتلا( فيظنتلا تالمح ءانثأ وأ ةيمومعلا ةغرفملا هذه ىوتسم ىلع تايافنلا طغضلو
نم409/١١6و409/0١6 يعرفلا لصفلا نم يلاوتلا ىلع اهمصخ مت يتلاو جد070.٣08.8١و جد٢9٢.05٣.7 ـب ددصلا اذه

ددعب وأ مويلاب وأ ةعاسلاب امإ رتوفت تامدخلا نأ راجيإلا دوقع ضعب صحف فشكو .6١0٢5 ةنس ىلإ٣١0٢ ةنس
ةريعست ىلع دامتعالا نودو ايلعف هعمج مت يذلا مجحلا ىلإ دانتسإلا نود ةغرفملا ىلإ اهؤارجإ متي يتلا تارودلا

.اقبسم ةددحم نطلاب

ةريوبلا

رزيح
–
–

008.8٢8.08٢

–

٦١٠٢
ةيلاملا ةنسلا

ةيدلبلا
٥١٠٢ ٤١٠٢ ٣١٠٢

008.8٢8.08٢

069.6٣0.١٣

008.8٢8.08٢

0٢٣.٢54.٢4

.ةسرامملا هذهل ينوناق دنس ّيأ ىلع روثعلا متي ملوةيلمعلا هذهب موقت يتلا ةديحولا ةيدلبلا١
.مقعم بيلحل لقأ ةفلكتب ءانتقا ةيدلبلا ىلع ضورفملا نم ناكTHU كاب ارتيت عون نم٢
.١٣/70/5١0٢ ىلا١0/١0/5١0٢ نم يأ ،رهشأ٣7
.0٣/90/6١0٢ ىلا١0/١0/6١0٢ نم يأ ،رهشأ49

عون نم ةطغاض ةبالق تاذ نيتنحاش ءارش يف لثمتت يتلاو ةديدج لقن لئاسوب عمجلا ةيلمع معد ىلإ نيلوؤسملاب تدأ ةيعضولا هذه5
.7١0٢ ةنس يف .NOTTOF »نوتوف
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زيهجتلا ةينازيم .١.٣.٢

،)DCP( ةيلحملا ةيمنتلا جمارب راطإ يف ةلودلا تامهاسم نم ةباقرلا ةيلمعب ةينعملا تايدلبلا تدافتسا
ىلإ فدهت يتلاو )LCCF اقباس( ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص وأ تايالولا تاناعإ نم كلذكو

تاناعإلا ثيح نم لاثملا ليبس ىلعو .لقنتملا داتعلا ءانتقا لالخ نم تايافنلا عمجل ةيمومعلا ةمدخلا نيسحت
جد0٣8.٣05.7١و جد7١٢.7٣4.٣٢ ىلع ،يلاوتلا ىلع ،رصقلاو وصروق اتيدلب تلصح ،ةيالولا لبق نم ةحونمملا

رثؤي ةحونمملا ةيلاملا تاصصخملل ٍفاك ريغ مادختسالا ّنإف ،كلذ عمو .لقنتملا داتعلاو ةمامقلا تايواح ءانتقال
.تاناعإلا هذه نم ةرظتنملا فادهألا ىلع ابلس

امك ،همدق ببسب الطعم نوكي ام اريثك عمجلل صصخ يذلا لقنتملا داتعلا نأ ،تايدلبلا عيمج يف ظحول دقل
وأ999١ ةنس ىلإ ءانتقالا خيرات دوعي ،تالآلا ضعبل ةبسنلابو .ةربتعم غلابم تايدلبلا فلكي رركتملا هحالصإ نأ

.٣89١ ةنس ىتح

ىلع ايبلس رثؤي امم ،داتعلا نكر ،صاوخلا ىدل ًةداع متت يتلا حيلصتلا ةيلمع بلطتت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
.داتعلا اذه رفوت مدعل ةمدخ نودب تاعاطق كرت ىلإ يدؤيو تايافنلا عمجو ميظنت

تايافنلا عمجل لوحملاو لامعتسالل حلاصلا لقنتملا داتعلا

.تايدلبلا نم ةمدقم تانايب:ردصملا

اهتردق زيزعتو زجعلا دس ضرغب ديدج داتع ءانتقا تايلمعب تايدلبلا عيمج تماق ،وبقأ ةيدلب ءانثتساب
.تايافنلا عمج ىلع

عمجلا ةيلمعل لقنتم داتع ءارش ىلع يسيئر لكشب ،ةباقرلاب ةينعملا ةرتفلا لالخ،زيهجتلا تاقفن رصتقت
.اهديسجت نود ةئيبلا ةيامحل تاقفنلا ضعب صيصختب تماق يتلا وبقأ ةيدلب ادع ام ،ةمامقلا تايواحو

قطانملا هذه نأ مغر ةيفيرلا قطانملا يف تايافنلا عمجل ةصصخم نكامأ زاجنإل عورــــــشم يأ ذيفــــــنت متي مل
تايافنلا ةجلاعم فورظ نيسحتل جمانرب يأ صصخي مل امك .تايدلبلا ضعب يف عمجلا ةيلمع اهيطغت ال تلاز ال
نيزختل ءاضف ةيدلب يأ صصخت مل كلذكو طقف عمجلا تايناكمإ ىلع تايدلبلا تادوهجم ترصتقا ثيح
فرط نم ةزجنملاو ةلجسملا تاقفنلا صخلتتو .هعاجرتسا نكمي ام ءاقتنا ضرغل ةلكسرلل ةلباقلا تايافنلا

ةطغاضةبالق تاذ ةنحاش

lloRilpma ةنحاش

ةبالق تاذ ةنحاش

رارج

ةيكيتاموتوأ ةسانك

عومجملا

6

٢

-

-

-

8

8

١

5١

٣

-

٧٢

4

١

١

٢

١

٩

4

-

٣

-

-

٧

سيمخ
ةنشخلا

ةيمستلا
رزيحوبقا رصقلا وصروق ةريوبلا

ةيدلبلا نم ةرخسملا )ةلطعملا ريغ( لقنلا تادعم ددع

١

١

٢

١

-

٥

6

-

-

-

-

٦
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جد : ةدحولا

وبقأ

ةريوبلا

وصروق

رصقلا

رزيح

ةنشخلاسيمخ

3102

5102

610٢

4102

3102

4102

6102ىلإ3102

//

//

ةمامقتايواحءانتقا

طغاضبالقتاذتانحاشءانتقا

ةمامقتايواحءانتقا

يعجرنحاشءانتقا

ةفارجءانتقا

عومجملا

لقنتمداتعءانتقا

طغاضبالقءانتقا

ةمامقتايواحءانتقا

عومجملا

ةمامقتايواحءانتقا

لقنتمداتعءانتقا

ةسنكمءانتقا

عومجملا

ةمامقتايواحءانقا

لقنتمداتعءانتقا

عومجملا

لقنتمداتعءانتقا

ةمامقتايواحءانتقا

عومجملا

يلامجإلا ددعلاتايدلبلا
ناوعألل

تازاجنإلا

غلبملاةيمكلا

نييعتلا

02

20

42

10

10

-

50

30

244

0901

20

10

623

20

20

004.849.2

021.179.01

023.034.6

000.368.9

000.673.92

048.885.95

000.023.44

000.054.02

845.489.7

845.434.82

039.408.6

000.014.31

005.929.7

034.441.82

381.219.31

000.003.01

381.219.32

374.497.42

000.000.3

374.497.72

تايدلبلا فرط نم ةمدقم تانايبلا: ردصملا

: يتأي امك تايدلبلا

٣١0٢ ةيلاملا تاونسلا تاينازيم ناونعب جد000.000.4٢5 اهردق١ةماه تادامتعا ،وبقأ ةيدلب تلجس–
نأ الإ .ةصاخلا اهلاومأ نم كلذو ،ةيمومعلا ةمدخلا نيسحتب ةرشابم ةطبترملا جماربلا ليومتل6١0٢٢و5١0٢و
.جد048.885.95 غلبم ىلع اهفرص مت يتلا تاقفنلا يلامجإ رصتقاو ،رسفم ريغ اريخأت فرع ةلجسملا جماربلا زاجنإ

نم مغرلاب ،5١0٢ ةنس جمارب اميس ال ،الجسم اجمانرب )١١( رشع دحأ لصأ نم طقف جمارب )5( ةسمخ زاجنإ متو
لالخ نم عمجلا ىلع اهتردق معدب ةيدلبلا تماق ،كلذ ىلإ ةفاضإ .تايافنلا زرف ماظن عضوب ةرشابم ةطبترم اهنأ
نع سلجملا لءاستي انهو .اهجمارب نمض ةجردملا تايواحلا ءانتقا نم الدب تايافنلا لقنل ،داتعلا ريجأتل ءوجللا
ةدوصرملا ةينازيملا دراوم لامعتسا نم الدب داتعلا راجئتسا ةيلمعل ءوجللا ليضفت ىلإ ىدأ يذلا ببسلا

.عمجلا ةردق ميعدتل ةصصخملاو

جد١85.٣٣5.٣69 ـب ردقملا عاطتقالا غلبم نم ٪08 لثمت تادامتعالا هذه١
عورشم يأ ةيدلبلا لجست مل4١0٢ ةنس يف٢
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تايمكلا هذه نكل ،4١0٢ ماع يف نط08٣.0٣ ىلإ٣١0٢ ماع يف نط١68.٢٢ نم اهتلازإ تمت يتلا ةيمكلا تلقتنا
فرط نم تشارحاتل ةيئاوشعلا ةغرفملا قلغ ةجيتن نط١74.5١ ىلإ5١0٢ ماع يف ظوحلم لكشب تضفخنا
.قرطلا ىلع تايافنلا راشتنا ىلإو عمجلا ةيلمع يف للش ىلإ تقؤملا قلغلا اذه ىدأ دقو .نينطاوملا

ةميقب5١0٢ ماع يف ةيكيتاموتوأ ةحساكل اهءانتقا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،رصقلا ةيدلبب قلعتي اميف–
هذه نوكل ،ةوجرملا فادهألا ققحت مل ،سنكلا ةيلاعفو ةيعون نيسحتو عمجلا ةمدخ ثيدحت فدهب ،جد005.9٢9.7
ةيكيناكيملا ةليسولا هذه لاخدإل نكي مل ،كلذ ىلع ةوالعو .قئاس دوجو مدع ببسب6١0٢ ذنم ةلغتسم ريغ ةلآلا

عيزوت ةداعإ يأ ليجست متي ملو ،6١0٢و5١0٢ يماع يف تايافنلا رييستب ةطبترملا روجألا ةلتك ىلع ريثأت
مت يتلا )يلاقتربلاو قرزألاو يدامرلا( ناولألا فلتخم نم ةمامق ةيواح06 ّنإف ،كلذ نع الضفو .نيفظوملل
.ةفورعم ريغ بابسأل اهعيزوت متي مل يئاقتنالا زرفلا ثادحتسال ةهجوملاو جد080.97٣ غلبمب5١0٢ يف اهؤانتقا

ضعب ةنياعم نأ نيح يف .طقف اهنم٣8٢ عيزوت مت ،ةانتقم ةيداع ةمامق ةيواح006 نيب نم ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
تايافنلا مكارت ىلإ ىدأ اّمم ءايحألا ضعب يف تايواحلل ًابايغ انايحأو ًاصقن ترهظأ ،ةنيدملا يف ةيسيئرلا قرطلا

.نكامألا ضعب يف ضرألا ىلع

llor ilpma ةنحاش ،ةطغاض تايواح )4( عبرأـب عمجلا لئاسو4١0٢ ماع يف ةريوبلا ةيدلب تززع ،اهبناج نم–

نامضو تارودلا ددع يف ةدايزب ةيدلبلل ةديدجلا تاينتقملا هذه تحمس دقو .انط0٢ ةعسب بالق تاذ ةنحاشو
،اهعمج مت يتلا تايافنلا ةيمك يف ريبك روطت ليجست متي مل ،كلذ نم مغرلابو .تايافنلا ةلازإ ةريتو يف ماظتنا

ببس دوعيو .نط٢05 اهردق ةدايزب اذهو ،6١0٢ ةنس يف نط86٣.١٢ ىلإ4١0٢ ةنس يف نط668.0٢ نم تلقتنا ثيح
نأ نكمي ىرخأ لماوع كانه نأ امك .عمجلا ناوعأ فرط نم داتعلا مادختسا ىلع ةبقارملا صقن ىلإ ةيعضولا هذه
ءاضقلا وأ ةيعوطتلا تالمحلا لالخ ةريبك تايناكمإ دينجت لثم ،ةعمجملا تايافنلا ةيمك ىلع يباجيإ لكشب رثؤت
.ةيئاوشعلا تاغرفملا ىلع

نم لقأ اهعمج مت يتلا تايافنلا ةيمك نأ ةيعوبسألا لئاصحلا ضعب ةباقر تنّيب ،وصروق ةيدلبل ةبسنلاب–
:6١0٢ ةنس نم مايألا ضعب ةليصح لاثملا ليبس ىلع ركذن ،لمعتسملا كرحتملا داتعلا ةعس

اههجو ةلاسر بجومب ةريظحلا سيئر فرط نم ارارم هنع غيلبتلا مت يذلا كرحتملا داتعلا لامعتسا ءوس نإ
.نأشلا اذه يف ةمزاللا ريبادتلا ذاختا ىلإ ريخألا اذه عفدي مل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئرل

)MOET( ةيلزنملا تامامقلا عفر ىلع مسرلا .١.٤

تحبصأ يتلا ةيلزنملا تامامقلا عمج ىلع مسرلا يف ةدايز١ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٣6٢ ةداملا ترقأ
: يتآلا وحنلا ىلع

،ينكسلا لامعتسالا تاذ تالحملل جد005.١و000.١ نيب–

،يفرحلاو يراجتلا ،ينهملا لامعتسالا تاذ تالحملل جد000.٢١ ىلإ000.٣ نيب–

٢00٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نم١٢ ةداملاب ةلدعملا١

00.344.213.35

00.402.215.35

00.345.213.35

00.295.204.35

0١/50/6١0٢

70/80/6١0٢

40/0١/6١0٢

50/0١/6١0٢

0٢١9

0085

0٢١9

0045

قرافلا ةعمجملا ةيمكلاةغرافلا تايواحلا ميقرت ةعسلا عمجلا خيرات

06٢٢

008٢

066٣

0084

0686

000٣

0645

006

غلك : ةدحولا

.وصروق ةيدلب: ردصملا
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،ةلقنتملا تويبلاو مييختلل ةصصخملا يضارألل جد000.٣٢ ىلإ000.8 نيب–

نم تايمك جتني ههباش ام وأ يفرحو يراجت يعانص لامعتسا يذ لحم لكل جد000.0٣١و000.0٢ نيب –
.هالعأ ةروكذملا تائفلا كلت قوفت تايافنلا

بجومب كلذو هتيدلبب ةقبطملا تافيرعتلا ديدحت ةيلوؤسم يدلب يبعش سلجم سيئر لك قتاع ىلع عقت
نإف ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو .ةيصولا ةطلسلا ةقداصم دعبو يدلبلا يبعشلا سلجملا ةلوادم ىلع ءانب هردصي ررقم
تالوادملا ذختت مل اهنم ضعبلاف ،مسرلا اذه ليصحتل ةمزاللا ةيلمعلا تاءارجإلا عضول ةسمحتم ريغ تايدلبلا

وه امك ،ةيلزنملا تامامقلا عفر مسرل نيعضاخلا مئاوق دادعإب مقت ملو ،مسرلا غلابم ديدحت ةنمضتملا تاررقملاو
نإف ،رزــيــحو وــبــقأو ةرــيوـــبـــلاو وصروـــق تاـــيدـــلـــبـــل ةـــبسنـــلاـــب اـــمأ .ةـــنشخلا سيـــمـــخو رصقـــلا يتـــيدـــلـــب يف لاحلا
،تايافنلل جتنملا يراجتلا طاشنلا ةيمهأ عم ةنراقم اذهو ادج ةليئض ىقبت اهفرط نم ةزجنملا تاليصحتلا
مظتنم عمج نامضل تايدلبلا هذه فرط نم ةلوذبملا دوهجلاب ةنراقم كلذكو ،اهميلقإ دودح نمض دجاوتملا
مت ،نأشلا اذه يفو .ةيدلبلا ةينازيم لهاك تلقثأ يتلاو عمجلا ةحلصمب ةصاخلا ةيلاملا فيلاكتلا لمحتو تايافنلل
بايغ لثم ،روكذملا مسرلا ليصحت يف فعضلا ريسفتل ةرّيسملا حلاصملا لبق نم بابسألا نم ديدعلا ميدقت
نئازخ ءانمأ اههجاوي يتلا تابوعصلا نأ ةباقرلا ةيلمع تنيبو .خلإ..،ديدستلا ضفر ،ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا
ةـيوـه دـيدحت يف ءاـطـخألا اـهـنـيـب نـم ،لـيصحــتــلا ةــبسن نيسحــتــل اــقــئاــع لــكشت بئارضلا لوادــج ذــيــفــنــتــل ةــيدــلــبــلا
.ةينعملا تايالولل بئارضلا تايريدم فرط نم ةدعملا بئارضلا لوادجب ةدراولا نيوانعلا يفو مسرلل نيعضاخلا

نم مغرلاب ،مسرلا اذه ليصحتو ديدحتب ةقلعتم تامولعم يأ كلمت ال تايدلبلا هذه نأ ظحول ،رخآ ديعص ىلع
نوناقلل لاثتمالا ىلع نينطاوملا ثحل ةيسيسحت تالمحب موقت ال اهنأ امك .اهتاينازيمل ايلكو ةرشابم عفدي هنوك
.مسرلا اذه عفدو

نيب نئازخلا ءانمأ اهزجنأ يتلا )MOET( ةيلزنملا تامامقلا عفر ىلع مسرلاـب ةصاخلا تاليصحتلا لثمتت
: يتأي اميف ،ةينعملا ةيلاملا تاونسلا ناونعب ،بئارضلا ةرادإ فرط نم ةدعملا بئارضلا لوادج ءوض ىلع تايدلبلا

ليبس ىلع انذخأ اذإ نكلو .مسرلا اذه ليصحت ةبسن ريدقت ليحتسملا نم هنإف ،تاديدحتلا بايغ لظ يفو
١٢ يف خّرؤم٢0١ مقر تحت ةيدلبلا سيئر نع رداص ررقم بجومب مسرلا غلبم تددح يتلا وصروق ةيدلب لاثملا

لوادجلا دادعإ دصق بئارضلا ةرادإل ةلسرملاو ةيدلبلا هاجت مسرلل نيعضاخلا ةمئاق هب تقفرأ900٢ ةنس سرام
دعبو ،هنأ ريغ .ةيعانص ةدحو6١و ضرأ ةعطق )١( ،لحم84٢ ،ةرسأ400٢ دوجول ريشت ةمئاقلا هذه نإف  ،ةبسانملا

اذهب ةلوادم يأ ذختت ملو ةدايزلاب مسرلا اذه غلبم ةعجارمب وصروق ةيدلب مقت مل ،5١0٢ ةنسل ةيلاملا نوناق رودص
،ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ فرط نم ةلصحملا غلابملا نإف ،كلذل ةجيتنو .مسرلل نيعضاخلا ةمئاق نييحت متي ملو ددصلا

.ةليئض ىقبت ،ةينعملا ةيلاملا تاونسلا ناونعب

تايدلبلا نم ةمدقم تامولعم:ردصملا

تاديدحتلا
تاليصحتلا

ليصحتلل يقابلا

00٢.6٢5.٢١١

00٢.065
000.669.١١

غّلبي مل
١٢7.686.١٢

–

رصقلا

جد:ةدحولا

ةيدلبلا

نييعتلا
سيمخوصروق

ةنشخلا رزيح ةريوبلا وبقأ

779.564
779.564

–

000.٢8١.٣١
055.986

054.٢94.٢١

غّلبي مل
656.5١

–

–
–
–

.ايونس جد00457١4  غلبم لداعي ام١
   .ايونس جد0005٣7 غلبم ىدعتي ال٢
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عفر مسر ليصحتب ةقلعتملا ،ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ لبق نم ةلسرملا تانايبلا نإف ،رزيح ةيدلبب قلعتي اميف
لدعمب اًنكسم٣١ ـب قلعتيو جد656.5١ هردق ًاعضاوتم ًاغلبم تلجس ،)4( عبرألا ةيلاملا تاونسلل ةيلزنملا تامامقلا

.طقف دحاولا لزنملل جد005

ةحلصمف ،ةيلزنملا تامامقلا عفر مسرل نيعضاخلا ةمئاق دادعإب مقت مل ةنشخلا سيمخ ةيدلب نأ امك
.مسرلا اذهب ةصاخلا تاليصحتلاو تاديدحتلا صخت تامولعم يأ كلمت ال ةبساحملا

طسولا يف اميس ال ،نوناقلل لاثتمالا مدع ىلع نينطاوملا عجشو تايدلبلل حبر تيوفت هنع جتن للخلا اذه نإ
هذه فرط نم١ةمدقملا تايئاصحإلا ىلع انرصتقا اذإ .مظتنم لكشب تايافنلا عمج ةيلمع متت ثيح يرضحلا
بجاولا ةيلزنملا تامامقلا عمج ىلع مسرلل يونسلا غلبملا لدعم نإف ،مسرلل نيعضاخلا ددعب ةقلعتملا تايدلبلا

جد000.04٣.4و ،وصروق ةيدلبل ةبسنلاب جد000.669.٢ ـــــب ردقيس ،ةباقرلاب ةينعملا تاونسلا لالخ هليصحت
: هاندأ لودجلا يف نّيبم وه امك ةنشخلا سيمخ ةيدلبل ةبسنلاب جد000.440.٣8و ،رزيح ةيدلبل ةبسنلاب

جد : ةدحولا

اههباشامو ةيلزنملا تايافنلا رييست فورظ .٢

اههباشامو ةيلزنملا تايافنلا عمج .٢.١

فدهب تايافنلا عيمجتو عفر يف تايافنلا عمج لثمتي ،ركذلا فلاسلا9١–١0 مقر نوناقلا نم٣ ةداملا بسح
تمت يتلا تايدلبلا يف اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا عمج فورظ صحف نإ .ةجلاعملا ناكم وحن اهليوحت
: ةيتآلا تاظحالملا ليجست نم نكم اهتبقارم
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ةيدلبلا اهتمدق يتلا تانايبلا لالخ نم ةاقتسم: ردصملا

وصروق ةيدلب

رزيح ةيدلب

ةنشخلا سيمخ ةيدلب

.ةرفوتملا تايطعملا بسح900٢ وأ800٢ ةنس١
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تايافنلا عمج يف صئاقنو تالالتخا.٢.١.١

عمجتلا نم ءزج نع تلزانت ثيح تايافنلا عمج ةيلمعب ةيلاعفب تلفكت يتلا ةريوبلا ةيدلب ءانثتساب
مظتنم عمج نامضل تابوعص دجت ىرخألا تايدلبلا نإف ،"فيظن" ةسسؤم ةدئافل ةنيدملا طسول يناكسلا
: يتأي امك ةصخلملاو;ميظنتلا ةقيرط يف ةلجسملا صئاقنلاو تالالتخالا ببسب تايافنلل

،ديج لكشب ةفظنم ريغ ةقزألاو سنكلاب يئاقلت لكشب ةعبتم ريغ عمجلا ةيلمع–

،يح لك يف ناكسلا ددع وأ ةفاثكلا عم بسانتت ال يلوألا عمجلا لئاسو وأ ةرفوتملا ةمامقلا تايواح ددع–

لقت ةعمجملا تايافنلا ةيمك نأل ةيلاعفب لمعتسم ريغ )... ةطغاض ةيواح ،بالق تاذ ةنحاش( عمجلا داتع–
،كرحتملا داتعلا باعيتسا ةقاط نع

،ةحلصملا يلوؤسم فرط نم عمجلا ناوعأ ةبقارمو ةعباتم بايغ–

ةيئاوشع غيرفت طاقن روهظ يف تمهاسو عمجلا ةيلمع يف ًاللخ تثدحأ يتلا ةمامقلا تايواح ةقرس ةرهاظ–
،جد05,676.740.١ هردقً اررض تلمحت يتلا ،وصروق ةيدلب لاح وه امك

ىلع رشتنت يتلا )خلإ ...،ماكرلاو ،جاجزلا ماطح ،ةئدصلا داوملاو ديدحلا ةدرخ( ةدماهلا تايافنلل عمج بايغ–
ىوتسم ىلع اميس ال ،١يحاوضلا قطانم ىلإ ةيدؤملا قرطلا فاوح ىلعو ةيناكسلا تائزجتلا يف ،ةماعلا قرطلا

.وبقأو رصقلاو ةنشخلا سيمخو وصروق تايدلب

دجاوت ىلإ ةفاضإلاب ،ةبقارم ريغ ةيلزنملا تايافنلا غيرفت طاقن نم ديدعلا كانه لازت ال ،كلذل ةجيتنو
نإف ،يلاتلابو .ةرهاظلا هذه يف تمكحت يتلا ةريوبلا ةيدلب ءانثتساب;تايدلبلا عيمج يف ماكرلاو ةدماهلا تايافنلا
،هايملا يراجم ثولت لثم ،ةيئيب رارضأ هنع جتنتو ةيمومعلا ةحصلاب سمي ةيئاوشعلا تاغرفملا راشتنا

.خلإ...يئيبلا روهدتلاو ئطاوشلاو

لازت ال يتلاو ،يحاوضلا يفو ةنيدملا ءايحأ ضعب يف ةيعوطت تالمح تايدلبلا مظنت ،كلذ ةهجاوملو
.ناكملاو نامزلا يف ةياغلل ةدودحم اهتيلاعف

 تايافنلا عمج لاجم يف ةيطغتلا ةبسن مييقت .٢.١.٢

نع ةمجان اهرودب يه يتلا ،ةجتنملا ةيمكلا ىلع فقوتم اهعمج متي يتلا تايافنلا مجح نإف ،ماع لكشب
لصف يف ةفلخملا ةيمكلا قوفت فايطصالا ةرتف يف ةفلخملا تايافنلا ةيمكف ،لوصفلا بسح ناكسلا كالهتسا طمن
ةينعملا تايدلبلا ىوتسم ىلع ،)نطلاب اهنع ربعملا( اهعمج مت يتلا تايافنلا ةيمك ضرعي يتآلا لودجلاو .ءاتشلا

:ةباقرلاب

.ةيرحب ةهجاو اهل يتلا ندملل ةبسنلاب ئطاوشلا راوجب ةعقاولا يضارألا ىلإ ةفاضإلاب اذه١
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ةجتنملا تايافنلا ةيمك ديدحت نكمي ال هنإف ،١ةيدلب لكل ناكسلا دادعت لوح ةثيدح تايئاصحإ بايغ لظ يف
ةبسنلابف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةقيقد ةفصب اهطبض نكمي الو ةينعملا تاونسلا لالخ تايدلبلا ىوتسم ىلع
يبيرقت لكشب نوكي ةجتنملا تايافنلا ةيمك ريدقت نإف ،تايافنلل ينقتلا مدرلا زكارم عم ةدقاعتملا ريغ تايدلبلل
ريغو ةيدلبلل ةعبات تاغرفم ىوتسم ىلع تايافنلا نم صلختلا امهب متي نيتللا ،وبقأو رصقلا يتيدلب لاح وهو
.تايافنلل ينقتلا مدرلا زكارم يف نأشلا وه ام لثم ةيتامولعملاب دوزم نزولل ماظنب وأ كرحتم نازيمب ةزهجم

يتلا تانايبلا ىلع ةباقرلا ةمهم تزكر ،تايدلبلا اهب موقت يتلا تايافنلا عمج ةيلمع ةيلاعف مييقت لجأ نم
ةبسن ديدحتل كلذو درف لكل٢ /موي /غك08,0 رشؤملاو نيميقملا ناكسلا ددع ريدقت ثيح نم ،ةريخألا هتاه اهرفوت
تايافنلا ةيمك باسحل ناكسلا ددعو رشؤملا اذه لامعتسا نأنيبت نكلو ."عمجلا ةيلاعف رشؤم" وأ ةيطغتلا
،لعفلابو .)ناكسلاو لدعملا( تايطعملا هتاه مدقل كلذ دوعي دقو دجم ريغ ةعمجملا ةيمكلا عم اهتبراقمل ةدلوتملا

عم قفاوتت ال ةيعضو يهو ،6١0٢4 ةيلاملا ةنسلل٣%00١ قوفت عمجلا يف ةيلاعفلا تارشؤم هاندأ لودجلا حضوي
.ةيدلب يأ عقاو

نط : ةدحولا

.درف لكل تايافنلا ةيمك لدعمو تايدلبلا فرط نم ةمدقملا تانايبلا ىلإ ادانتسا:ردصملا

ةدماهلا تايافنلاب لفكتلا يف صقن .٢.١.٣

ةدماهلا تايافنلا اهيف عضوت نكامأ ةدع اهيدل ةباقرلا لحم تايدلبلا عيمج نأ ةيناديملا ةباقرلا تفشك
يحاوضلـل ةـيدؤملا قرـطـلاو ةـيدـلـبـلا كلاسمو ةـيـنــكسلا تاــئزــجــتــلاــك ،اــهــمــيــلــقإ رــبــع )...سبجلاو لــمرــلاو ماــكرــلا(
.هايملا يراجمو ةيدوألاب ،ةقرفتملا قطانملاو

ناكسلا ىلعً ارطخ لكشت ،ةئيبلاب ىذألا قاحلإو ةعيبطلا روهدت ىلإ يدؤت يتلا ،ةيئاوشعلا بساورلا هذه نإ
.خلإ... ،جاجزلا تافلخمو ةئدص داومو ديدحلا نم تافلخم ىلع نايحألا نم ريثك يف يوتحت اهنأل

ةئبعت لالخ نم "ةصاخ تايلمع" وأ "رخآلاو نيحلا نيب" عمج تايلمع تايدلبلا مظنت ،ةيعضولا هذه ةهجاومل
ةقرفتم ىقبت تاردابملا هذه نكل ،"ءادوسلا عقبلا" وأ "ةيئاوشع" ةامسملا بساورلا ىلع ءاضقلل ،ةريبك لئاسو
.ةدودحم ةيلاعف تاذو

عاديإ رظحي هنأ ىلع ،افلاس روكذملا ،١00٢ ةنس ربمسيد٢١ يف خّرؤملا9١-١0 مقر نوناقلا نم7٣ ةداملا صنت
عقتو .يمومعلا قيرطلا ىلع اميس ال ضرغلا اذهل ةصصخملا ريغ عقاوملا لك يف ةدماهلا تايافنلا لامهإو يمرو
هتاه نع نيلوؤسملا ديدحتل ةيلمع يأب ردابت مل تايدلبلا نكل ،اهيجتنم قتاع ىلع اهتلازإو اهعمج ةيلوؤسم
.مههاجت ةمئالملا ةيرسقلا تاءارجإلا ذاختا دصق ةيئاوشعلا تاغرفملا

لخدت ةدماهلا تايافنلا ةجلاعمب ةصاخلا تآشنملا ةماقإ نأب حضوت نوناقلا اذه نم٢4 ةداملا نأ نم مغرلا ىلع
ءارجإ يأ ذختت مل رصقلاو وبقأو رزيحو ةريوبلا تايدلب نإف ،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر صاصتخا نمض

ناكسلا ددع
ةجتنملا ةيمكلا

ةلازملا ةيمكلا
عمجلا ةيلاعف رشؤم
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.800٢ ةنسل نكسلاو ناكسلل ماعلا ءاصحإلا ىلإ دوعت يتلاو ةرفوتملا تانايبلا ساسأ ىلع تمت تاريدقتلا١
رييستل ةيدلبلا تاططخملاب ةقلعتملا لاغشألا راطإ يف تايالولل ةئيبلا تايريدمو تاساردلا بتاكم فرط نم لمعتسا رشؤملا اذه٢
.اقباس ةئيبلاو ميلقإلا ةئيهت ةرازو فرط نم ةطسوتملا ندملل ةبسنلاب500٢ ةنس يف هديدحت مت تايافنلا

.%07 ىلإ%56 نم حوارتت ،ندملل ةبسنلاب اقباس ةئيبلاو ميلقإلا ةئيهت ةرازو فرط نم ةدعملا ةبسنلا٣
 .رصقلا ةيدلبل ةبسنلاب5١0٢ ةنس4
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ةلازإلا نإف ،ةنشخلا سيمخو وصروق يتيدلبب قلعتي اميف امأ .ماكرلاو ةدماهلا تايافنلا غيرفتل نكامأ ءاشنإل
يرومزب تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرمب اهنم اهصلختو ةيدلبلا حلاصم فرط نم تايافنلا نم ةئفلا هذهل ةيرودلا
ءاضقلا بعصي يتلا "ءادوسلا طاقنلا " هذه ديازت نم دحلا هنأش نم ناك ةبلصلا تايافنلا لابقتسال صصخملا

.اهيلع

اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعم .٢.٢

ةلباقلا تايافنلا عاجرتسا نم نّكمي ريبدت يأ يه تايافنلا ةجلاعم نإف ،9١-١0 مقر نوناقلا ماكحأ رظن يف
تعضخ تايدلب )6( تس نيب نمو .اهل ينقتلا مدرلاب تايافنلا ىلع ءاضقلا ليلقتو اهنيمثت ضرغب ةلكسرلل
تايدلبلا امأ .ةميدقلا ةيدلبلا تاغرفملا ىوتسم ىلع اهتايافن نم ناصلختت رصقلاو وبقأ اتيدلب تلاز ال ،ةباقرلل
اتيدلب دقاعتتو .تايافنلل ةيئيبلا ةجلاعملا نمضت يتلا تايافنلل ينقتلا مدرلا زكارم عم ةدقاعتم يهف ىرخألا
يف ،"ةريوب فيظن" ةسسؤم فرط نم ريسملا ةريوبلا سأرل تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم عم رزيحو ةريوبلا

فرط نم ريسملا تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم عم امهرودب ةنشخلا سيمخو وصروق اتيدلب دقاعتت نيح
.سادرموبل )ن ت ر م / ت و ع م( تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم رييستل ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا

ينقتلا مدرلا زكارمل ةفيعضلا ةردقلاو تايدلبلا ىوتسم ىلع ةيلوألا ةلحرملا يف يئاقتنا عمج بايغ نأ الإ
مئاد هبشو يلك مدرل ءوجللا ةريخألا هتاه ىلع متحي ،ةيئاهنلا لحارملا يف ،يئاقتنالا زرفلا نامضل تايافنلل
،ةلكسرلاو عاجرتسالا طاشن ريوطت لالخ نم تايافنلا نيمثت ىلع عجشت ال ةيعضولا هتاه نإ .ةملتسملا تايافنلل
.مدرلا زكارم تايواح ءالتما ىلإ يدؤي هنأ امك

 ةريوبلاو وصروقل تايافنلل ينقتلا مدرلا يزكرم ىوتسم ىلع ةملتسملا تايافنلا ةيمك .٢.٢.١

:يتأي اميف ،ةينعملا ةرتفلل نيزكرملا نيذه ىوتسم ىلع ،)نطلاب( ةجلاعملا تايافنلا ةيمك لثمتت

٣١0٢
4١0٢
5١0٢
6١0٢
)نط( ةملتسملا ةيلامجإلا تايمكلا
)جد( ةرتوفملا ةيلامجإلا تايمكلا

)جد( تاديدستلا عومجم

–
97,5٣6.6
85,85٢.6
74,١٢6.5
48,5١5.8١

ءيش ال
ءيش ال

–
–

08,746.٣١
١5,٢56.5١
١٣,00٣.9٢

00٣.9٢
١90.5٢4.7٢

.)ن ت ر م( فرط نم ةمدقملا تانايبلا لالخ نم دعم لودج :ردصملا

جد6٣9 ـب ددحم مسرلاو ،مدرلا زكارمل لوخدلا قوقح لكش يف تايافنلاب ةطبترملا فيلاكتلا عفد متي
ةريوبلا تايدلب قتاع ىلع يهو زكرملا ىوتسم ىلع ةملتسملا تايافنلا نم نط لكل )موسرلا ةفاك باستحاب(
تايمكلا لك رابتعالا نيعب ذخأي مل ةريوبلاب ينقتلا مدرلا زكارم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .١ةنشخلا سيمخو رزيحو
يلامجإ نيب دوجوملا قرفلا رسفي ام اذهو .هطاشن ةيادب دنع تمت يتلا رزيحو ةريوبلا يتيدلب فرط نم ةغرفملا
.ةرتوفملا تايمكلا يلامجإو ةملتسملا تايمكلا

ةيلاملا تاونسلا
سيمخوصروق

ةنشخلا
رزيح ةريوبلا

ةريوبلا فيظنوصروق )ن ت ر م(

058.٢٣
٢49.١٣
5٢9.8٢
049.0٣
756.4٢١
004.٢9

000.484.68

0٢5.١
864.١
867.٢
7٣٣.٢
٣90.8
964.5

9٣١.9١١.5

.ةافعملا وصروق ةيدلب ءانثتساب١
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وصروقل تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم ةلاح–
،١ )ن ت ر م/ت و ع م( سادرموبل تايافنلل ينقتلا مدرلا زكارم رييستل ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا ريست

ةيالو ميلقإب ةدجاوتم زكارم ةثالث ،٢١0٢ ةنس رياربف٢١ يف خّرؤم كرتشملا يرازولا رارقلا بجومب ةأشنملا
.تايافنلا عمج ةدحو ىلإ ةفاضإلاب ،سادرموب

يساسأ لكشب ،4١0٢ ةنس يفناج٢ خيراتب هطاشن قلطنا يذلا ،وصروقل ينقتلا مدرلا زكارم طاشن لثمتي
ةعجرتسملا تاجتنملا عيبو تايافنلل يئاهنلا ينقتلا مدرلاو ةلكسرلل ةلباقلا داوملا ةداعتساو تايافنلا زرف يف

اهتعس مدرلل ةقطنمب ،اًنط06 ةقاطب حجرأتم نازيمب دوزم وهو .مدرلا ةيلمع نع ةمجانلا لئاوسلا ةجلاعمو
لبقتسي زكرملا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .موي /٣م0٢١ ةردق تاذ ةمجانلا لئاوسلا ةجلاعمل ةطحمبو نط٢.000.000
،كلذل ةجيتنو .سادرموب ةيالو نم ةيدلب )0٢( نيرشع ىلإ ةفاضإلاب٢ةمصاعلا رئازجلا قرش عقت ةيدلب8١ تايافن
نأ نكمي ةيمكلا هذهو .موي /نط006 يه يتلا ةجلاعملا يف هتردق ريثكب ةملتسملا تايافنلا ةيمك زواجتت
يدؤيو .موي /نط000٢ ىلإ005١  طسوتم ىلإ لصت نأ نكمي ثيح دايعألا تارتف لالخ تارم ثالث فعاضتت
ةيكيناكيملا لاطعألا كلذ يف امب ،ثالثلا زرفلا تادحو يف ةرركتم لاطعأ ثودح ىلإ تادعملل طرفملا مادختسالا
ةيلمع لش يلإ يدؤتو ةيفاضإ فيراصم ببست لاطعألا هذهو .ةلقانلا طئارشلا وأ ُطُسُبلا قزمت وأ ،تاكرحملل
هناوأل قباس عبشت ىلإ يلاتلابو تايافنلل يمتح مدر ىلإ يدؤي يذلا رمألا .هليغشت ةداعإ راظتنا يف زرفلا
.%٢9 ىلإ ايلاح هئالتما ةبسن تلصو يذلا١ مقر قودنصلل

ةيالو ناكس فرط نم ةجتنملا تايافنلا تايمك عيمج هدحول هجاوي نأ ،ايلاح ،وصروق زكرمل نكمي ال
ةدئافل ةبقارم تاغرفملو تايافنلل ينقتلا مدرلل زكارم زاجنإل عيراشم ةدع ليجست مت ببسلا اذهلو .سادرموب
قالطإ يف دعب عورشلا متي مل ،ةمئالم يضارأ رفوت مدع وأ ،نينطاوملا ةضراعم ببسبو ،كلذ عمو .تايدلبلا ضعب
مادختــــــسا ىلإ تايدلبلا ترطضا ،كلذل ةجيتنو .600٢ ىتح وأ ،١١0٢ةنس ىلإ اهخيرات عجري عيراشم )8( ةينامث
اهلمحتت ةيفاضإ تاقفن هيلع بترتت امم لقأ وأ ةليوط تافاسم ةعطاق اهتايافن غيرفتل وصروقل )ن ت ر م(
.لوخدلا قوقحل ةفاضإ تايدلبلا هذه ةينازيم

ةريوبلل تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم ةلاح–
/ت و ع م( ةريوبلا فيظن ةامسملا ةريوبلل تايافنلل ينقتلا مدرلا زكارم رييستل ةيمومعلا ةسسؤملا ىلوتت

ةريوبلل ينقتلا مدرلا زكرم نإ .ةريوبلا ةيالو ميلقإب ةدجاوتملا زكارملا رييست صوصخلا هجو ىلع ،)ن ت ر م
ةجلاعم ةطحمب ،٣م000.008 ةعسب لزاع ءاشغب ةفلغم مدرلل ةيضرأب ،اًنط06 هتقاط حجرأتم نازيمب زهجم
ءارجإ خيرات دنع هئالتما ةبسن تلصو .٣ةنس0٢ ـب ردقم هل يضارتفالا رمعلاو ،ليسغلل ةطحمو ةزرفمبو ،لئاوسلا
.مدرلا ةيضرأ وحن ةرشابم عمجلا تانحاش هيجوت متي هنإف ،زرفلل زكرم بايغ لظ يفف .%56 ىلإ ةباقرلا

ددع فرعو يدربلا داوو ةيرضخألاو ةريوبلا تايدلب نم تايافنلا لقنو عمجب اضيأ ةسسؤملا هذه لفكتت
ثيح ،ةباقرلاب ةينعملا ةرتفلا لالخ ،اظوحلم اروطت تايافنلا غيرفتل فيظن ةسسؤم عم ةدقاعتملا تايدلبلا

لوخدلا قوقح يلامجإ غلبو٣١0٢4 يف طقف )٢( نيتيدلب لباقم ةيدلب )8٢( نيرشعو ةينامثل ،6١0٢ ماع يف لصو
ديازت يف تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم رييستل ةيئالولا ةسسؤملا عم ةدقاعتملا تايدلبلا ددع نإ .جد8٢٣.704.9١٢
)ن ت ر م( زكرملا نإف ،كلذ عمو .تايافنلل ةيجولوكيإ رثكأ ةجلاعم ميمعتل ايباجيإ الماع لثمي ام وهو رمتسم
ةياهن خيرات دنع ةدقاعتملا تايدلبلا ىلع ةقحتسملا غلابملا تردق ثيح ،لوخدلا قوقح ليصحتل تابوعص هجاوي
.جد١٣١.454.84 غلبمب ةيباقرلا ةمهملا

زكارم ءانبل عيراشم ةدع نم ةريوبلا ةيالو تدافتسا ،تايالولا نم اهريغ رارغ ىلعو ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
اهلامكتسا مت عيراشملا هتاهو .جد000.٣٢٢.8٣0.٢ هردق يلامجإ غلبمب ةبقارم تاغرفم وأ تايافنلل ينقتلا مدرلل
مييقت ةداعإ تمتو اهزاجنإ يف اربتعم ارخأت تفرع اهنأ الا5ةريوب فيظن ةسسؤم فرط نم ايلاح ةريسمو
.تارم ةدع اهل ةدوصرملا تادامتعالا

فرع دق )ECCP( يداصتقالا ومنلا معد جمانرب راطإ يف ةلجسملا زرفلا زكارم زاجنإ نأب ديكأتلا يغبني هنأ ريغ
: ةيتآلا تايلمعلاب رمألا قلعتيو ،طاشنلا يف تقلطنا دق اهب ةطبترملا تايافنلل ينقتلا مدرلا زكارم نأ نيح يف ارخأت
تايافنلل ةبسنلاب ةينثلا ةيدلبب تاريغصلل ينقتلا مدرلا زكرم ،ةيدوع ةقطنم يف وصروقل ينقتلا مدلا زكرم رّيستteNidaM  ةسسؤم١
.تايافنلا عمج ةدحوو ةرتاعزلل ينقتلا مدرلا زكرم ،ةدماهلا

ةملتسملا تايافنلا عومجم نم%47 اهدحول لثمتوmoCteN وteN artxE نيتيمومعلا نيتسسؤملا فرط نم اهعمج متي تايافنلا هذه٢
نط8٢8.6٢٢ يأ ،5١0٢ يف ينقتلا مدّرلا زكرم ىوتسم ىلع
.900٢ ةنس ةمدخلا زّيح هعضو مت٣
.رزيحو ةريوبلا4
.سادرموبو ةياجب يتيالول افالخ5
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ينقتلا مدرلا زكرم عضو امنيب )طقف %56( زاجنإلا ديق وه ،ماسب نيعب زرفلل زكرم زيهجتو زاجنإ–
،5١0٢ ةنس ةمدخلا يف تايافنلل

زجنت مل ةيلمعلا هتاهو جد000.000.00٣ هردق غلبمب ةقرحم ةبقارمو ةعباتمو بيكرتو ءانتقاو ةسارد–
،ةموكحلا فرط نم ةذختملا فشقتلا ريبادتل ةجيتن اهديمجتل رمألا ىهتناو تادامتعالا يف صقن ببسب

خيرات دوعي امنيب7١0٢ةنس يف ملتسملا جد000.000.08٢ غلبمب فينحأب زرفلل زكرم زيهجتو زاجنإ–
.4١0٢ةنس ىلإ هليجست

قالطإ متي مل ،ةبسانملا ةيعوألا بايغو ،نينطاوملا ةضراعم ببسب هنأ ةباقرلا ترهظأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
تاغرفم زاجنإ يعورشمب رمألا قلعتيو .ديمجت ةيعضو يف ايلاح امهو ،نيتبقارم نيتغرفمب نيقلعتم نيعورشم
.ولابغأ رئبو ةيرضخالا نم لكب ةبقارم

وبقأو رصقلا نم لكل ةبقارملا تاغرفملا زاجنإ يف رخأت .٢.٢.٢

وبقأو رصقلا يتيدلب ةدافتسا ،ةياجب ةيالول ةئيبلا ةيريدم ىوتسم ىلع اهيلع لصحتملا تايطعملا تنكم
.ةيمنتلل يعاطقلا جمانربلا راطإ يف ةبقارم تاغرفم زاجنإل ةيلام ةفلغأ نم

هيلإ لوصولا متيو ةيلاحلا تايدلبلا نيب ام ةغرفملل ةيذاحم ضرأ ىلع رصقلا ةيدلبب صاخلا عورشملا ميقأ
سرام6١ خيراتب الإ هب قلطنت مل يتلا لاغشألا ذيفنت يف ريبك رخأت لجس دقلو .سورحملا لخدملا سفن قيرط نع

اذه دجوي7١0٢ ةنس ربمتبس٢١ خيرات ةياغ ىلإو .هليجست نم تاونس )4( عبرأ رورم دعب يأ ،6١0٢ ةنس
ةصخر ةيافك مدعل هنم ءزج دوعي رخأتلا اذهو .%06 اهردق لاغشألا يف مدقت ةبسنب فقوت ةلاح يف عورشملا
.جد000.000.07١ ىلإ عفترت نأ لبق جد000.000.0٣١ ـب ةددحملا ةيلوألا جمانربلا

جد000.000.05 غلبمب600٢ ةنس يف لجسملا وبقأ ةيدلبب ةصاخلا ةبقارملا ةغرفملا عورشمب قلعتي اميف امأ
اذه نأ ىلإ ةراشإلا عم نينطاوملا ةضراعم ببسب هزاجنإ متي مل هنإف ،جد000.000.05١ غلبمب همييقت داعملاو
.ديمجتلا ريبادتب ينعم عورشملا

نم ةثدحتسملا عيراشملا ديسجت مامأ اقئاع لكش ،اهقالطنا رخأت وأ عيراشملا فلتخم زاجنإ يف ريصقتلا ّنإ
ببست يتلا ةيئاوشعلا تاغرفملا راشتنال ادح عضوو تايافنلل ةيئيبلا ةجلاعملا نامضل ةيمومعلا تاطلسلا فرط
ةيامح فادهأ لوح نينطاوملا ةيعوت يف ريصقتلا نإ .ةئيبلا روهدت يف مهاستو هايملا يراجمو ءاوهلا ثولت
،ةدوجوملا تاغرفملا قلغب ةصاخلا تارارقلا ءارو نمكت يتلا ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا ىلع ةظفاحملاو طيحملا

ضعب ديسجتل مهتاضراعم بنجت نم نَكمي مل ةيئيبلا ريياعملل بيجتست ةبقارم ةيدلب تاغرفم زاجنإو
.عيراشملا

اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا نيمثت .٣.٢

وأ اهمادختسا ةداعإب حمست يتلا تايلمعلا لك لمشي تايافنلا نيمثت نإف ،9١–١0 مقر نوناقلا ماكحأل اًقفو
وأ اهلامعتسا داعملا داوملا ضعب ىلع اهلالخ نم لوصحلا هفده رخآ ءارجإ يأ وأ دامس ىلإ اهليوحت وأ اهتلكسر
اذهو ردصملاب ةلكسرلل ةلباقلا تايافنلا ةداعتساب ،ىلوألا ةلحرملا يف ،يئاقتنا زرف ماظن ءاشنإ حيتيو .ةقاطلا

هذه ةقاط فعضل ارظنو ،ماظنلا اذه لظ يف نكلو .مدرلا زكارم عم ةدقاعتملا تايدلبلا كلت ىوتسم ىلع صخألاب
ةيمكلاب ةنراقم ةليئض ىقبت ةعجرتسملا تايافنلا ةيمك نإف ،تايافنلل يئاقتنالا زرفلا نامض يف زكارملا
،تايافنلا رييست يف يرئاد داصتقا ريوطت نم نّكمي تايافنلا نيمثت نإف ،كلذ نم مغرلابو .ةملتسملا ةيلامجإلا

ةلباقلا داوملاب قلعتي ام لكو تايافنلا مدر ةيضرأل زايتمالا قح حنم وأ رشابملا عيبلا قيرط نع امإ كلذ متيو
.بشخلاو  ةدرخلاو نوتركلا ايطايتحاو )DHEPوTEP( كيتسالبلا يساسأ لكشبو لامعتسالا ةداعإل

تايافنلل ينقتلا مدرلا زكارم ىوتسم ىلع ةعجرتسملا تايافنلا ةيمك نأ ىلإ حوضوب هاندأ لودجلا ريشي
زكرم فرط نم ةعجرتسملا ةيمكلا ردقتو .ريدقت رثكأ ىلع ةملتسملا تايافنلا نم %46,0 ىلإ لصت ثيح ،ةليئض
ةملتسملا تايافنلا ةيمك يلامجإ نم نط١٣,١90.4 ـب6١0٢ ةنس ىلإ٣١0٢ ةنس نم )ن ت ر م/ت و ع م( وصروق
فرط نم ةعجرتسملا تايافنلا ةيمكب قلعتي اميف امأ .%١٣,0 هردق عاجرتسا لدعمب يأ ،نط446.99٢.١  ـب ةردقملاو
لثمي ام وهو ،نط١١6.٣56.١ تغلب دقف ،6١0٢ ةنس ىلإ٣١0٢ ةنس نم )ن ت ر م / ت و ع م( ةريوب فيظن ةسسؤم
.نط٢١4.١9٢ ـب ةردقملاو ةملتسملا تايافنلا ةيمك يلامجإ نم %75,0 يلاوح هردق ليئض دادرتسا لدعم
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تايصوتلا
،ةمدخلا هذهل لاعف رييستل ةيرورض ةادأك ،تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا دامتعاب مايقلا–

،تايافنلا نيمثتو ةمدخلا ةفلكتب قلعتي اميف تايافنلا رييست طامنأ نم طمن لك ءيواسمو ايازم مييقت–
،هدامتعا لبق

ءاـعوـلاـب قـلـعـتـي اـمـيـف ،ةـيـلزـنملا تاـماـمـقـلا عـفر مسرـب ةصاخلا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـنوـناـقـلا ماـكــحألا قــيــبــطــت–
.مسرلا ليصحتو يبيرضلا

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ةريوبلا ةيالو( رزيح ةيدلبل

ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا يفظوم ءابعأ .١.٣.١
ةدوج ىلع ابلس رثأ اذهو ىرخأ ماهمب نوفلكم ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا ناوعأك نينيعملا نيفظوملا ضعب ّنإ

.ةحصلاو ةفاظنلاب ةقلعتملا تامدخلا

،ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا ناوعأ عيزوت–
ماهم ىلإ اولوحو ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا ناوعأك ساسألا يف نينيعملا ناوعألا يف لثمتت %5٢ ةبسن ّنإ

فيظوت نم اننكمت فيظوت ةنيازيم دوجو مدعل كلذو ىرخأ نكامأ يف بصانملا هذه ليغشت ةرورضل اذهو ،ىرخأ
.بصانملا هذه يف ددجلا

سبالملا ءارشب ةقلعتملا تاقفنلا روطت–
.كلذب حمست ال ةيدلبلا ةينازيم نأ ىلإ دوعي لصفلا اذهل )6١0٢( يونسلا صيصختلا باستحا مدع ّنإ

ةيمومعلا ةيئالولا ةسسؤملا ىلإ ةيمومعلا ةمدخلا زايتماو ينقتلا مدرلا زكرم ىلإ لوخدلا قوقح–
)FIHDAN TEC GWPE( تايافنلا رييستل

)FIHDAN TEC GWPE ( ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا هريدت يذلا ينقتلا مدرلا زكرم ىلإ انتيدلب مامضنا نإ
ىلوألا تاونسلا يف لوخدلا يف زجعلا دسل اذهو5١0٢ ةنس يف الإ متي مل لوخدلا قح عفد نأ الإ ،٣١0٢ ةنس يف ناك
)٣١0٢–4١0٢(.

٣١0٢
4١0٢
5١0٢
6١0٢

عومجملا

٣١0٢
4١0٢
5١0٢
6١0٢

عومجملا

-
0١9.07٣
6٢6.9٢4
80١.994
446.99٢.١

٣95.٢5
590.46
5١٣.67
904.89
٢١٤.١٩٢

-
50,54١.١

8١,46٣.١

80,٢85.١

١٣,١90.4

٣48.8٣٣

8٢0.4٢٣

044.٢9٣

00٣.895
١١٦.٣٥٦.١

% عاجرتسالا ةبسن
ةيلامجإلا ةيمكلا ةعجرتسملا تايافنلا ةيمكةيلاملا تاونسلا

 تايافنلل

-
0٣,0
١٣,0
١٣,0
١٣,0

46,0
١5,0
١5,0
١6,0
٧٥,٠

وصروقل )ن تر م(

ةريوب فيظن )ن ت ر م / ت و ع م(

 نط : ةدحولا

.) TEC(مدرلا زكرمل ةرّيسملا) CIPE(ةسسؤملا نم ةمدقملا تانايبلا ىلع ادامتعا دعم لودج : ردصملا
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تايافنلا عمجل لوحملاو لامعتسالل حلاصلا لقنتملا داتعلا .١.٣.٢
عمجل ةيمومعلا تامدخلا رثكأ تنسحتل ةيكيتاموتوأ ةسانك ءانتقاب انل حمست ةيدلبلا ةينازيم تناك ول

.تايافنلا

عفر ةنحاش راجئتسا ىلإ ةرورضلا تعد هجاتحت يذلا داتعلا عيمج ءانتقا نم ةيدلبلا ةردق مدعل ارظنو
.ةيديدحلا )nossiac( قيدانصلا

)MOET( ةيلزنملا تامامقلا عفر ىلع مسرلا .١.٤
بايغل كلذو مسرلل نيعضاخلا ةيوه ديدحت ىلع ةردقلا مدع ىلإ دوعي مسرلا ليصحت ةبسن فعض نإ

عمج ىلع مسرلل يونسلا غلبملا اذه نإ .جد000.04٣.4 ـب ةردقملاو مسرلا اذه ليصحتو ديدحتب ةقلعتملا تامولعملا
.مسرلا اذه ليصحت لجأ نم ةلمعتسملا ةيدلبلا تاردق عم هليصحت بجاولا ةيلزنملا تامامقلا تايافن

 تايافنلا عمج لاجم يف ةيطغتلا ةبسن مييقت .٢.١.٢
لكشب نوكي ةجتنملا تايافنلا ةيمك ريدقت نأ الإ ،تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم عم ةدقاعتم ةيدلبلا نأ مغر

قطانملا تايافن عمج كلذكو ناكسلا ديازت ىلإ دوعي ىرخأ ىلإ ةنس نم تايافنلا ةيمك ديازت ةظحالمو ،يبيرقت
.ةيفيرلا

ةيمكلا ةقيقحلا يف نكلو ،ةمسن9١77١ ـل ةبسنلاب تددح نط49,٣7١5 يلاوحب ةردقملاو ةجتنملا ةيمكلا ّنإ
.ةددحملا ريغ ةيفيرلا قطانملا صخت ال ةلازملا

تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم ىوتسم ىلع ةملتسملا تايافنلا ةيمك .٢.٢.١
نأ ىلإ دوعي ةرتوفملا ةيلامجإلا تايمكلاو ةملتسملا ةيلامجإلا تايمكلا نيب نط4٢6٢ ـــب ردقملا قرفلا ّنإ

.4١0٢و٣١0٢ يتنسل ةملتسملا تايمكلا ريتاوف ميدقتب مقي مل تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم

يدـــــلبلا يــبعشلا ســـلجملا ســـيئرةباجإ
)ةياجب ةيالو( رــصقلا ةـــــيدـلبل

امو ةيلزنملا تايافنلا رييستو ةرادإل اططخم العف تدمتعا دق رصقلا ةيدلب نأ مكملعن نأ فرشلا انل
قداصملاو ،04/900٢ مقر تحت900٢ ةنس ويلوي١١ يف ةخّرؤملا يدلبلا يبعشلا سلجملا ةلوادم قيرط نع ،اههباش
نم١٣ ةداملا ماكحأل اقبط ،900٢ ةنس ويلوي6٢ يف خّرؤملا١70١/90 مقر تحت ةياجب ةيالو يلاو رارق بجومب اهيلع
.١00٢ ةنس ربمسيد٢١ يف خّرؤملا9١–١0 مقر نوناقلا

يحلاصم تعس ثيح ،ةلوهجم ةعاسلا دحل ىقبت بابسأل يدلبلا ططخملا اذه ىلع زوحت ال ةيدلبلا نكل
فرط نم ططخملا دامتعا مدع رسفي ام اذهو ،ةياجب ةيالول ةئيبلا ةيريدم ىوتسم ىلع هنم ةخسن عاجرتسال
.ةيدلبلا

ةيدلبلل ةيرشبلاو ةيداملا لئاسولا
لئاسولا يف صقن نم يناعت ةيدلبلا نأ نيبت ،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست ططخم ةسارد دعب

ةلاحتسا ىلإ تدأ يتلا بابسألا نم يهو ،ةلكسرلا زكارمو ينقتلا مدرلا زكرم بايغ بناج ىلإ ،ةيداملاو ةيرشبلا
.عقاولا ضرأ ىلع ططخملا قيبطت

ىرخأ بصانم ىلإ تايافنلا عمج ةحلصم نم ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا ناوعأ ضعب هيجوت ىلإ ةفاضإ
.دعاقتلا ىلع نيلاحملا لامعلا اذكو ،ةقاشلا لاغشألاب مهل حمست ال يتلا ةفيعضلا مهتينبو ةيحصلا مهتلاح ببسب

ةمزاللا ةيداملا لئاسولاب ةيدلبلا ةريظح ديوزتب مقي مل هتدهع ةيهتنملا ةيدلبلا سيئر نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
)notéb à ruexalam( ةناسرخلا طالخو ةناسرخلا ةخضم لثم تازيهجتلا ضعب ءانتقاب ماق ثيح ،تايافنلا عمجل
ةركف دمتعا امك ،ةيدلبلا ةريظح يف ةنزخم تيقبو ،اهلامعتسا متي ملو ةفلكم دج ةزهجأ ربتعت يتلا ،ةيلآ ةسنكمو
ءانتقا نم الدب ،تارايسلا رشحم ىلإ اههيجوت بجوتي ناك نيح يف ةظهاب نامثأب ةميدقلا تارايسلا حالصإ

.تايافنلا عمجل ةديدج لئاسو

تانحاش( ةديدج تازيهجت ءانتقا جمارب ديسجت )8١0٢ ةنس( اقباس مت ،ةلجسملا صئاقنلا عفر لجأ نمو اذهل
.).... ،تايافنلا
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٩١٠٢ ةنسل ةيرشبلا لئاسولا نمضتي لودج

: مهنم ،انوع٢5رصقلا
.نيمسرم0٣-
.نيدقاعتم٢٢-

  انوع0٢ : رصقل امسق-
انوع4١ : شيشرب مسق-

٢ : مسق سيئر-
٣ : ةغرفملا-

نوع0١٢١
دقاعتم

ددع
تالاقتسالا

ناوعألا ددع
لمعلا نع نيزجاعلا

ىلإ تاليوحتلا ددع
ىرخألا بصانملا

نييلعفلا ناوعألا ددع ناوعأ ددعةيدلبلا
ةفاظنلا

تانحاش4-رصقلا
تايافنلا غيرفت
رارج١-

نيتنحاش حيلصت-تارارج٣-
جد00،00٢9١6 غلبمب

تايافنلا غيرفت ةنحاش-
)esuessat enneb à noimaC(

ةنسل ءانتقالل ةلقنتملا لئاسولا
٩١٠٢

حيلصتلا نمث ةلطعملا لئاسولا لئاسولاةيدلبلا
ةلقنتملا

٩١٠٢ ةنسل ةيدلبلا اهيلع زوحـت يتلا ةيداملا لئاسولا نمضتي لودج

تايافنلا رييست–
نأ الإ ،اهلامجو اهتفاظن ىلع ظافحلا لجأ نم ،ةنيدملا ءايحأ ربع تامامقلا قيدانص عضو ىلإ ةيدلبلا تعس

وأ ةصاخلا مهتانكس مامأ قيدانصلا هذه عضو ةركف اولبقتي مل نيذلا نينطاوملا فرط نم ضفرلاب لبوق رمألا
،ةيئاوشع لبازم قلخ ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،ةقرسلاو بيرختلاو قرحلل اهضرعت ىلإ ةفاضإلاب ،تارامعلا نم برقلاب
.تانكسلا باوبأ مامأ ةرثانتملا تايافنلا عمج لالخ نم ةفاظنلا ناوعأ بعاتم نم دازو

ءاشنإ اهناكس ضفر دعب ،تايافنلا قيدانص نم ةيفاك ةيمكب ةدوزم رصقلا ةيدلب نم ةدعابتملا قطانملا نإ
،ةيمسوملا ةرتفلا بسح عوبسألا يف تارم ثالث ىلإ نيترم تايافنلا عمج ةيلمع متتو ،كلذل ةصصخم نكامأ

لجأ نم ةمظتنم ةفصب متت عمجلا ةيلمع نأ الإ ،ةيلزنملا تايافنلا عمج ةحلصم ضرتعت يتلا تابوعصلا مغرو
.ةيمومعلا ةفاظنلا ىلع ظافحلا

هردق غلبمب ،ةفاظنلا ناوعأ ءابعأ نم فيفختلا لجأ نم تايافنلا عمجل ةصاخ ةسسؤم عم سيئرلا قفتا
مايأ متت يتلا طيحملا فيظنت تالمحب مايقلل ةصاخ تادعم راجئتسا ىلإ ةفاضإلاب ،ةدحاولا ةرودلل جد00،0007
نم تايافنلا هذه ربتعتو ،)ءادوسلا طاقنلا( ةيئاوشعلا تاغرفملا ةرهاظ عدر لجأ نم ،عوبسأ لك نم تبسلا
.نيلوهجم فرط نم ىمرت يتلا ءانبلاو مدهلا لاغشأ نع ةجتانلا ةثلاثلا ةجردلا

نإف ةيدلبلا ميلقإ ربع تاطاشنلا ةقطنمو ةيعانصلا ةقطنملا يف ةدجاوتملا ةيعانصلا تادحولل ةبسنلاب
نيب ام ةغرفم ىلإ لوخدلل ةيدلبلا نم صخر ىلع مهلوصح دعب ،ةصاخلا مهتايناكمإب متت تايافنلا عمج ةيلمع
.رهشلا يف ةدحاو ةرم ابلاغ متت يتلاو ،تايدلبلا

تادحولا هيجوتب تماق ةيدلبلا نإف اهريغو جاجزلاو كيتسالبلاو قرولا لثم ةصاخلا تايافنلل ةبسنلاب امأ
.لاجملا اذه يف ةطشانلا تاسسؤملا ةمئاقب مهديوزتب كلذو ةلكسرلا ىلإ ةيعانصلا

لمعلا تالدب ءارشل ةهجوملا تاقفنلا–
هردق غلبم ةيلمعلا تفلك ثيح ،ةفاظنلاب نيفلكملا لامعلل لمعلا تالدب ءارشل ةنس لك يف ةيدلبلا مدقتت

.9١0٢ ةنسل ،جد00,000.006و ،8١0٢ ةنسل جد١٢4.00,045
لمعلا بط–
0١–50 مقر يذيفنتلا موسرملا اذكو5١0٢ ةنس ويام8١ يف ةخّرؤملا555 مقر ةيرازولا ةميلعتلل اذيفنت

اهليكشتو نمألاو ةيحصلا ةياقولل تاسسؤملا نيب ام ةنجل تايحالص ددحي يتلا500٢ ةنس يفناج80 يف خّرؤملا
بطو ةحصلا ةنجل بيصنتب ةيدلبلا سيئر ماق ،ةفاظنلا ناوعأ نمأو ةحص ىلع اظافحو ،اهريسو اهميظنتو
.8١0٢ ةنس ربمتبس8١ خيراتب لمعلا
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رصقلل ينقتلا مدرلا زكرم–
ىقبي ملو ،زاجنالا ديق يهو ةبقارم ةغرفملا نإف ،ةياجب ةيالول ةئيبلا ةيريدم نم ةدراولا تامولعملا بسح

.اهريس نسح نامضل ةيرورضلا تازيهجتلاب اهديوزت ىوس
اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا نيمثت–
ىلع ةدجاوتم ةيضرأ ةعطق حنمب سيئرلا ماق ،ةيدلبلا ىوتسم ىلع ينقتلا مدرلا زكرم زاجنإ عورشمل اعبت

ةماقإ دصق ،ةينعملا ةيئالولا حلاصملا اذكو ةياجب ةيالو يلاو ةياصو تحت كلذو ،رصقلل يعانصلا بطقلا ىوتسم
.اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا نيمثتو ةلكسرلا يف ةصتخم ةيسنرف ةسسؤم

تايافنلا عمج ىلع ةضورفملا ةبيرضلا–
عورشم ىنبت دق ،5١0٢ ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق ىلإ ادانتساو رصقلل يدلبلا يبعشلا سلجملا نإ

ةخّرؤملا84/8١0٢ مقر ةلوادملا يف اهضرع مت تارواشم دعب كلذو ةيلزنملا تايافنلا عمج ىلع ةضورفملا ةبيرضلا
.تايافنلا عمج ىلع ةضورفملا ةبيرضلا ىلع ةقداصملا ةنمضتملا8١0٢ ةنس ربوتكأ١٣ يف

لحم حبصأ اههباش امو تايافنلا رييست ططخم نإف ،ةيدلبلا سيئر ةردابمبو ،اقباس هيلإ ريشأ ام بسح
مقر نوناقلا نم١٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت كلذو اهحيحصتو هيف ةلجسملا صئاقنلا كاردإ لالخ نم ريبك مامتها

نم9 ةداملا اذكو ،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا رييستب قلعتملاو١00٢ ةنس ربمسيد٢١ يف خّرؤملا9١–١0
ططخملا دادعإ تاءارجإو تايفيك ددحي يذلا700٢ةنس وينوي0٣ يف خّرؤملا50٢–70 مقر يذيفنتلا موسرملا
.هتعجارمو هرشنو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل يدلبلا

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
ةيبرعلا ةغللاب درت مل )ةريوبلا ةيالو( ةريوبلا ةيدلبل

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)سادرموب ةيالو( ةنشخلا سيمخ ةيدلبل

.اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستب ةقلعتملا ةيلاتلا تاباجإلاب مكتدايس يفاوأ نأ ينفرشي
اهل ةرخسملا لئاسولاو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست ميظنت.١
اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا.١.١
تمت يذلا سادرموب ةيالول ةئيبلا ةيريدم فرط نم ةيلزنملا تايافنلا رييست ططخمب ةيدلبلا تدوز

.80/800٢ يف ةخّرؤملا0٢/800٢ مقر ةلوادملا بجومب يدلبلا يبعشلا سلجملا فرط نم هيلع ةقداصملا
:ىلإ عجار كلذو هقيبطت يف ليقارعو تابوعص تدجو هنأ الإ
.هقيبطتل ةمزاللا ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا رفوت مدع–
لجأ نم ربكأ تايناكمإ بلطت امم ةيمويلا تايافنلا ةيمك اهنمو رشادملاو ءايحألل ةيناكسلا ةفاثكلا ةدايز–

ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلا عم ىشامتي صاخ جمانرب عضول رطضت ةيدلبلا لعج ام اذهو .ةيلمعلل نسحلا ريسلا
.يح لكل ةيلزنملا تايافنلا ةيمك اذكو ةيناكسلا ةفاثكلاو ةرفوتملا

اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست ةقيرط .١.٢
ةيدلبلا نبتت مل ةيناكسلا ةفاثكلاو ةحاسملا ربك عم ةنراقم ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلا صقن لظ يف

اهيعسو اهلاغشنا ببسب كلذو تايافنلا نيمثتو يئاقتنالا عمجلا ىلع موقت تايافنلا رييستل ةيلعف ةسايس
كلذ يف ىوصق ةيولوأ تناك يتلا ءادوسلا طاقنلا ىلع ءاضقلاو ةيلزنملا تايافنلا عمج ةيلمعب ميلقإلا لك ةيطغتل
.تقولا
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رشابملا رييستلا .١.٢.١

قيسنتلاب تايافنلا عمجل جمانرب عضول ىعسو ةئيبلاو ةفاظنلا عاطقب يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر متها
ةرثكو داتعلل ةرركتملا باطعألا نأ الإ ،عاطقلا اذهل نيصصخملا ناوعألاو داتعلا رخس ثيح ةريظحلا سيئر عم
يلاجعتسا يموي جمانرب عضو ىلإ تدأ ةيدلبلا ميلقإب ةدجاوتملا ءايحألا نم ديدعلا ربع ةيئاوشعلاو ءادوسلا طاقنلا

.تارملا نم ديدعلا يف ةيلمعلا نع نيلوؤسملا رييغتو لجسملا زجعلا يطختل ةليدب ططخ عضوو ،ةيولوألا بسح

ةيمومعلا ةمدخلا زايتما حنم قيرط نع رييستلا .١.٢.٢

ءايحألاو ةيوناثلا اهقطانم دادعتو٢ملك٢9.١8 غلبت يتلا ةيدلبلل ةيفارغجلا ةعقرلا عاستال ارظنو هنأ ثيح
ةيلمع ىلإ تأجل هدهشت تناك يذلا زجعلا دس يف اهنم ةيغبو ةيلزنملا تايافنلا يمر يف ريبكلا ديازتلاو رشادملاو
هب لومعملا عيرشتلا هيلع صني ام قفو اذهو ةصاخ تاسسؤم عم ةمامقلا عفرل ةيمومعلا ةمدخلا زايتما حنم
.يقابلا ءزجلاب ةيدلبلا لفكتو ةيدلبلا قطانم نم اًءزج تلمش يتلا ةمدخلا هذه اهل تدنسأ ثيح انوناق

 ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا يفظوم ءابعأ–

: عجار كلذو ىرخأ ماهمب ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا ناوعأ ضعب فلك–

غلابلا سرادملا ةسارحو نيقئاسلاو ةريظحلا رييست يف اصوصخ لامعلا ريفوت يف ةيدلبلل ريبكلا زجعلل–
قرطلا عاطِقل تالاجملا فلتخم يف تالخدت يضتقت يتلا ةيمويلاو ةيداعلا لاغشألا فلتخمو ةسردم8٢ اهددع
 .ةيئاملا يراجملاو

.ةيحصلا ةلاحلا ببسب ةفاظنلا عاطق يف مهماهم ءادأ نع لامعلا ضعب زجع–

سبالملا ءارشب ةقلعتملا تاقفنلا–

ةفاظنلا لامع ةئف نكل نوناقلا هيلع صني امل ادانتسا ايونس لامعلاب ةصاخلا سبالملا ءانتقا ةيلمع متت–
.ةسبلألا قاثيمو نودم ىلع ادامتعا نيقئاسلا وأ

امكو مهنييعت رارقل دانتسا ىرخأ ماهمب مهفيلكت مغر ةفاظنلا عاطق يف نيينعملا لامعلا لك لمش مت هنأ امك–
.نيح لك يف دراو ةيلصألا مهماهمل مهلغش ةيناكمإ نإف ةتقؤم ةفصب ىرخأ تامهمب مهفيلكت مت هنأ

بيلحلا ءارش

نوع لكل ايموي بيلحلا نم )٢( نيرتل ءانتقإ وه هب الومعم ناك ام ةيمومعلا ةفاظنلا ناوعأ ةحص ىلع اظافح
ىلإ ءوجللا مت ،لاجملا اذه يف نيلماعتم دوجو ةبوعصو نايحألا نم ديدعلا يف هتردن كلذكو هفلت ةعرسل ارظن نكلو
ةفاظنلا عاطق يف نيلماعلا لامعلا لك دافتسا هنأ امك ،بلع لكش ىلع ففجملا بيلحلا ءانتقا يهو ىرخأ ةقيرط
.مهنييعت رارقل دانتسا ةيلمعلا هذه نم

زيهجتلا ةينازيم .١.٣.٢
:ىلع ةباقرلاب ةينعملا ةرتفلا لالخ زيهجتلا تاقفن صخلتت

،لقنلا داتع ءانتقا–

،ةمامق تايواح ءانتقا–

،يمويلا سنكلاب ةصاخ ةيودي تابرعو سناكم ءانتقا –

،ةيدلبلا ميلقإ نم ءزجب ةيلزنملا ةمامقلا لقنو عمجل ةصاخ تاسسؤم عم دقاعتلا–

.ينقتلا مدرلا زكرمل لوخدلا قوقح–

ةيلزنملا تامامقلا عفر ىلع مسرلا .١.٤
مـئاوـق دادـعإب ةـيدـلـبــلا تماــق١٣/١١0٢ مـــقرو80/900٢ مــقر يدــلــبــلا يبــعشلا سلــجملا يتـــلوادـــم ىلإ اداـــنـــتسا

: اهنم ،ةيلمعلاب ةينعملا تائفلا ءاصحإ دعب ةيلزنملا ةمامقلا عفرب صاخلا مسرلل نيعضاخلا
،ينكسلا عباطلا تاذ تالحملا–
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،يراجتلاو يفرحلا عباطلا تاذ تالحملا–
.يعانصلا لامعتسالا تاذو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا–
عاضخإويدعاقلا زاكترالا دصقب ةيالولل ةيلحملا ةرادإلو بئارضلا تايريدم لك ىلإ اهلاسرإ مت يتلاو

ةيلمعلا ثيدحت متو0١0٢ ةنس ويلوي0١ خيراتب٣69و٢69و١69 مقر تايلاسرإلا بجومب ايونس موسرلاب نيينعملا
.موسرلا ثيدحت ةداعإ دعب٢١0٢ ةنس

تايافنلا رييست فورظ.٢
اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا عمج .٢.١
.ةرفوتملا ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلا قفو ةيلمعلا تمت–
:ـل ةعجار ةلجسملا تالالتخالا مظعم :تايافنلا عمج يف صئاقنو تالالتخا .٢.١.١
،ةريبكلا ةيمويلا تايافنلا ةيمكو ةيلاعلا ةيناكسلا ةفاثكلاو ةيدلبلا ايفارغج ةعاسش–
.نايحألا نم ريثكلا يف اهلطعتو ةيداملاو ةيرشبلا تايناكمإلا صقن–
: ـــب ةيدلبلا تماق تالالتخالا هتاه يطختل ايعسو
،ةديدج تايواح ءانتقا–
،تانحاش ءانتقا–
،ةمامقلا لقن تانحاش تارود ددع فيثكت–
،ةصاخلا تاسسؤملاو يندملا عمتجملا ةكراشمب ةيعوطت تايلمع ميظنت–
ريفوتب ةيلزنملا ةمامقلا لقنو عمج لاجم يف ةيدلبلا ميلقإ نم ءزج ةيطغتل ةصاخ ةسسؤم عم دقاعت–

.لامعلاو تانحاشلا
تايافنلا عمج لاجم يف ةيطغتلا ةبسن مييقت .٢.١.٢
ددع ىلإ ادانتسا يبيرقت لكشب تايافنلا ةيمك ديدحت مت كلذل ةقيقد ةفصب تايافنلا ةيمك طبض نكمي ال

%07 ــب ترّدق عمجلا ةيلاعف رشؤم نإف ،ةمدقملا تامولعملل اعوجرو ةيمويلا تارودلا ددعو ةلمعتسملا تانحاشلا
.عقاولا نم ةبيرق ةبسنلا هذهو

ةدماهلا تايافنلاب لفكتلا يف صقن٢.١.٣
ةداعإ وأ كيتسالبلاو ديدحلا اياقبك اهعيبب امإ( اهيجتنم قتاع ىلع ةدماهلا تايافنلا نم صلختلا متي–

،)لزانملا ءانف طيلبت وأ قيرطلا رفح قلغ يف تنمسإلاو ءانبلا تافلخمك اهلامعتسا
مت كلذ دعبو اهقلغ لبق ةيمومعلا ةغرفملا يف اناكم ةيدلبلا تصصخ دقف ءادوسلا طاقنلل ةبسنلاب امأ–

.ينقتلا مدرلا زكرم ىلإ اهلقنو اهتلازإ لجأ نم "تانيدم" ةسسؤم عم دقاعتلا
اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعم .٢.٢
يف ةيلزنملا تايافنلا لقنو عمج لجأ نم وصروقب ينقتلا مدرلا زكرم عم ةدقاعتم ةنشخلا سيمخ ةيدلب نإ

ةلكسرلل ةلباقلا تايافنلا عاجرتساو ىلوألا ةلحرملا يف يئاقتنالا زرفلا ةلحرمل لوصولل ىعستو يلاحلا تقولا
.اهنيمثت ضرغب

تايصوتلا
ميظنت ظحول ثيح ،يمويلا عقاولا لالخ نم ةيلزنملا ةمامقلا عفر عاطق يف اظوحلم انسحت ةيدلبلا تدهش–

،قباسلا يف امك عيباسأو مايأ ةدع لمشي ال هنأ الإ ،تالاحلا ضعب يف هلالتخا مغر ةيلزنملا ةمامقلا عفر جمانرب يف
عفرت اهنأّ الإ ةديدج ءادوس طاقن روهظ وأ اهنم ضعبلا ةدوع مغرو ءادوسلا طاقنلا نم ديدعلا ىلع ءاضقلا–

، ةمظتنمو ةيرود ةفصب
،9١0٢ ةنس تايافنلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم تايافنلا رييستل يدلبلا ططخملا نييحت–
ىلع يدلبلا يبعشلا سلجملا ةقداصمو ةيلزنملا تامامقلا عفر مسرل نيعضاخلل ةديدج مئاوق ةداعإل يعسلا–

.ةيصولا تاطلسلا فرط نم اهيلع ةقداصملا تمتو4٢/90/9١0٢ خيراتب07/8١0٢ مقر عوضوملاب ةقلعتملا ةلوادملا
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زكارم رييستل ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم ةباجإ
)سادرموب ةيالو( ينقتلا مدرلا

ةيئالولا ةيمومعلا ةسسؤملا رييستب ةقلعتملا تامولعملاو درلا رصانع مكتدايس ىلإ لسرأ نأ ينفرشي
:يتآلا وحنلا ىلع اهليصحت مت يتلاو سادرموبل تايافنلل ينقتلا مدرلا زكارم رييستل

تايافنلل ينقتلا مدرلا زكارم لالغتسال  ينقتلا بناجلا .١

ةمئالم تسيل )تاكرحملل ةيئابرهكلا تاريغتملاو سايكألا تاقزممو تاكرحملا( زرفلا لسالس تادعم–
.تادعملا هذهل رركتم لطعت ىلإ يدؤي امم ،تايافنلل ينقتلا مدرلا زكارم اهلبقتست يتلا تايافنلا ةعيبطل

يف هلوخد ذنم )... ،تانحاشلا ،تالآلا( لالغتسالا تادعمب وصروقب تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم ديوزت متي مل–
ةئيبلا ةرازو لبق نم ةلجسم تادعملا هذه ءانتقاب ةصاخلا ةيلمعلا نأ مغر ،اذه انموي ىتح4١0٢ ةنس ةمدخلا

لالغتسالل ةمزاللا تادعملا ريجأتل ءوجللا ىلإ ةسسؤملا ربجأ عضولا اذهو .اذه انموي ىلإ ةمئاق لازت ال يتلاو
.ةربتعم ةيفاضإ تاقفن ىلإ ىدأ امم ،زكرملا

،نهارلا تقولا يف .8١0٢ ةنس ةياهن لولحب اذهو %00١ زواجتي لدعمب ،عبشتلا قوف ءولمم١ مقر قدنخلا–
ارظن)LCCF فرط نم ليومتلا ردصمب(و )ءاهتنالا كشو ىلع هيف لاغشألا(٢ مقر قدنخ ءاشنإ يف ةسسؤملا تأدب

ةيلبقتسملا تادادتمالاو تاعسوتلا ةجمربو جاردإ ةيصولا تاطلسلا نم سمتلن،TEC ـب صاخلا رييستلا ططخمل
تاناهرلا نأ ثيح ،باعيتسالا ةعس يف لمتحم بذبذت يأ بنجتل اذهو ،بسانملا تقولا يف ةريخألا هذهل
.وصروق زكرم ىوتسم ىلع غيرفتلل رئازجلا ةيالول يقرشلا ءزجلا يف تايدلب8 ةدوع ىلإ ريشت ةيلبقتسملا

ةداملا نم ةربتعم تايمك جاتنإ يف ةدايز ىلإ امتح يدؤيس لالغتسالا زيح٢ مقر قدنخلا لوخد دنع–
ةرازو نم سمتلن اذهلو ،ةجلاعملا ةعس يف ازجع لجست ةيلاحلا ةيفصتلا ةطحم نأ ملعلا عم ،)ةراصعلا( ةحشترملا
ةصخلملاو ةيلاحلا ةطحملا يف ةلجسملا صئاقنلا ةاعارم عم ةيناث ةطحمب زكرملا ديوزتل ةيلمع ةجمرب ةئيبلا

:يتأي اميف

.ةريخألا هذهل باطقتسالا ةرهاظ عم ةيفصتلا ءاشغل رركتملاو رمتسملا روهدتلاو دادسنالا•

.ةينطولا قوسلا يف ةطحملا لالغتسال ةصاخلا ةيئايميكلا داوملا رفوت مدع•

ةيشغألا نم رايغلا عطق كلذ يف امب ةعفترم دج )ةراصعلا( ةحشترملا ةداملا ةجلاعم ةطحمل ةنايصلا ءابعأ•
نويلم٢١ نم رثكأ ىلإ ةيئايميكلا داوملا ءابعأ لصت ،لاثملا ليبس ىلع ،ةيئايميكلا داوملا كلذكوPH تاخضملاو
.ةسسؤملا ةينازيم ىلع ابلس رثؤت ةليقثو ةريبك ةقفن يهو ايونس رانيد

.زكرملا ىلإ ردصملا نم ةيئايميكلا داوملا لقنو ءارشل ةمزاللا صيخارتلا ىلع لوصحلا يف تابوعص•

،AA فظنم( داوملا ضعبل عيزوتلا ةيرصح اهيدل يتلا قوسلاو ةعنصملا ةكرشلا هب ظفتحت يذلا راكتحالا•
.)اهريغوC فظنم

زكرملا رييستل يراجتلا بناجلا .٢

اهعورف عيمجب ةسسؤملا اهمدقت يتلا ةفلتخملا تامدخلاب ةقلعتملا ىرخألا موسرلاو تاقحتسملا عفد مدع–
ىلإ اضيأ يدؤي امم ةسسؤملل يلاملا نزاوتلا يف تالالتخا قلخ ىلإ يدؤي )تايدلبلا( ةيلحملا تاطلسلا لبق نم

هذه عفدب ةصاخلا تاءارجإلا عيمج يف رظنلا ةداعإ يرورضلا نمف ،يتاذلا ليومتلا ريفوتو نامض ةبوعص
.ةريخألا هذه لبق نم اهتقو يف تاقحتسملا
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ةينبلا ىوتسم ىلع لجسملا زجعلا يف لثمتملاو ةبانع ةيدلب ءايحأ ةيبلغأب ةشيعملا ةيعون روهدت نإ
ىلإ ،600٢ ةنس نم ءادتبا ،ةيمومعلا تاطلسلاب ىدأ ،ةيراوجلا تازيهجتلاو ةمئالملا تاءاضفلاو ةماعلا ةيساسألا

. ةيعضولا هذه جئاتنو بابسأ ةجلاعمل ةهجوملا ةطشنألا نم ديدعلا ثعب

ّالإ ،نكسلا تابلطو تاجايتحالا مظعم تّبل دق شهلا نكسلا ىلع ءاضقلا ةيلمعو ةينكسلا جماربلا تناك نإو
تامدخلاو تاءاضفلا بناج ىلإ ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا اذكو ةئيهتلا لاغشأب ةبوحصم نكت مل لباقملا يف اهنأ

.ةقفارملا تازيهجتلاو

،يلاجملانزاوتلايفلالتخاوراشتنا ثودح ىلإ تدأةقيمعتاريغتةنيدملاىلع تأرطدقف،كلذ ببسبو
ةيعضوللعيرسولماشصيخشت ءارجإةيادبلا يف ىعدتساامم ،يرضحلا طسولا يف ةقلقم ةيعضو زورب هنعمجن
.عضولا ةجلاعمل ةبسانملا لولحلا داجيإلجأنمةنيدمللةينكسلاتاعمجتلاىوتسمىلعةدئاسلا

نيسحتلا جمارب لالخ نم كلذو ،ديدج نم ةنيدملا يريسم مامتها ةيمومعلا تاءاضفلا تعرتسا دقف ،لعفلابو
يساـــمخلا ططـــخملا ءاـــنثأ ةربـــتعم ةرـــيتو تدهـــش يتلاو600٢ ةنـــــس ذــــــنم ةموكــــــــحلا اهـــترطـــس يـــتلا يرــــــضحلا
)0١0٢– 4١0٢(.

رـــيصقلا ىدـــملا ىلع تاعاطقلا ددعتم لمع جمانرب راـطإ يف هذــه يرـضحلا نيسحتلا ةـسايس جردنتو
ةداعإ لالخ نم ةيرضحلا تاعمجملا ىربك يف ةيرضحلا ةيلاكشإلا لح ىلإ فدهي يذلاو ،ديعبلاو طسوتملاو
.ةينكسلا مهتاعمجتو مهئايحأ ةيقرت ربع ناكسلل يشيعملا راطإلل رابتعالا

لالــخ نــم ةرــبــتــعــم ةــيــلاــم لـــئاسو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــلودـــلا تدصر ،ةساـــيسلا هذـــه فادـــهأ دـــيسجـــتـــلو
ةنس رياربف0٢ يف خّرؤملا60–60 مقر نوناقلاو مجسني امب )9١0٢–600٢( ةريخألا ةثالثلا ةيسامخلا تاططخملا

نم ةنيدملا رودل رابتعالا ةداعإ ،هتيجيتارتسا نمض ،ددحي يذلاو ،ةنيدملل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو600٢
. اهتيقرتو اهب ضوهنلا لالخ

تاونسلا ددعتم جمانربلا نمض ةبانع ةيدلبل يرضحلا نيسحتلا تايلمعو جمارب رييست مييقت جردنيو
ةيلاملا ةفلغألا ةيمهأ ىلإ ساسألاب عوضوملا اذه رايتخا دوعيو ،9١0٢ ىلإ7١0٢ نم ةرتفلل ةبساحملا سلجمل

تغلب يتلاو ،هالعأ ةروــــكذملا ةــــثالثلا ةيساـــــمخلا تاططخملا ناونعب ،يرضحلا نيسحتلا تايــــــــلمعل ةدوصرملا
.ليومتلارداصم فالتخاب ،جد رايلم786,6١

فرطنمةربتعم ةيلام ةفلغأدصر ةبانع ةيدلب يف يرضحلانيسحتلاتايلمعفلتخمذيفنتبلطت
هذه تصصخو .7١0٢–500٢ ةرتفلل ةبسنلاب جدرايلم786,6١ تغلب يتلاو ةيدلبلاوةيالولاوةلودلا نم لك
ةميدقلاينابمللرابتعالاةداعإو ةفلتخملا تاكبشلاوقرطلا عيراشمب صوصخلا ىلع لفكتلل تاليومتلا

 .تارمملاوقرطلا بناج ىلإ ةحارلاوبعللاتاءاضفوءارضخلاتاحاسملا زاجنإ اذكو ،ةفصرألاميمرتو

نم ةرتفلا لالخ ةلجسملا جماربلا ذيفنت طورش صوصخب سلجملا هزجنأ يذلا مييقتلا زربيو
طسو يف ةصاخ ةيدلبلاينطاومليشيعملاراطإلانيسحتيفالعف تمهاسدق جماربلا هذه نأ7١0٢–0١0٢
اهل تدصر يتلا تادامتعالاىوتسمنود كلذ عم ىقبت ةققحملا جئاتنلا نأّالإ ،ءايحألا ضعب يفو ةنيدملا

فــعضو ،)يزــكرــم( جماــنرــبــلا ةــعــيــبـــط ىلإ صوصخلا ىلع كلذ عـــجرـــيو ،اـــهؤاصحإ مت يتـــلا تاـــماـــمـــتـــهالاو
ةعاجن مدعو عيراشملل ةعباتملاو رييستلاو ةدايقلا ماظن فعضو ،)ةطشنألا تتشت( تاساردلاو صيخشتلا
 .زاجنإلاو طيطختلا تاودأ

نوناقلانمضتملاو600٢ ةنس رياربف0٢ يفخّرؤملا60–60 مقرنوناقلا ماكحألًافالخو ،رخآ بناج نم
جاردإتعجشةلودلا نأ نيح يف ،يرضحلانيسحتلاجماربيفنينطاوملاكارشإمتي ال ،ةنيدملليهيجوتلا
.يراوجلارييستلاو رواشتلاو قيسنتلا لالخنمةيكراشتلاةبراقملا

ةبانعةيدلببيرضحلانيسحتلاجمارب .٢١
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دقو ،7١0٢و0١0٢ نيب ام ةلجسملا جماربلا صاخ لكشب8١0٢ ةنس يف ةزجنملا مييقتلا ةيلمع تلمشو
ينطاومل يشيعملا راطإلا نيسحت يف العف تمهاس دق ةزجنملا نيسحتلاو ةئيهتلا لامعأ نأ ةيلمعلا هذه تزربأ
صئاقنلا ىلإ صوصخلا ىلع كلذ عجريو ،اهل تدصر يتلا تادامتعالا ىوتسم نود كلذ عم ىقبت اهنأ الإ ،ةيدلبلا
.اهتدايقو اهذيفنتو اهتجمرب راسم تباش يتلا

يرضحلا نيسحتلا جمارب ذيفنتو تانوكمو فادهأ .١
نايبت بناج ىلإ ،اهل ةرطسملا فادهألاب ريكذتلا يرضحلا نيسحتلا جماربل يعوضوملا مييقتلا بلطتي

.اهذيفنت فورظ اذكو اهاوتحم

يرضحلا نيسحتلا جمارب فادهأ .١.١
يف ةزكرمم جمارب لكش يف( ةيمومعلا تاطلسلا اهتقلطأ ةبراقم يف يرضحلا نيسحتلا ةسايس لثمتت

فلتخمل يرضحلا راطإلا نيسحتو ةيرضحلا ةئيهتلا لاجم يف ظوحلملا زجعلا صاصتما ىلإ فدهت )اهتيبلاغ
اذكو ةحوتفملا تاءاضفلا ليهأت ةداعإل لاغشأب مايقلا يف عورشلا لالخ نم كلذو ،ةينكسلا قطانملاو ءايحألا
. ةمئاقلا تايانبلا

ةنسل ةموكحلا لمع ططخم نمض رطسملا فدهلاب٣١0٢ ةنس ذنم ريمعتلاو نكسلا عاطق لفكت دقف ،اذكهو
سناجتمو لماش ىعسم "راطإ يف اذهو ،"ةنيدملاةيقرت اذكو ناكسلل يشيعملاراطإلا نيسحت" يف لثمتملا٢١0٢
."جمدنمو

ةقباسلا ةئيهتلا تاسايس نع ةمجانلا صئاقنلا كاردتسال يرضحلا نيسحتلا جمانربب ةردابملا تءاجو
،نطاوملل ةيمويلا ةايحلا نيسحت هاجتاب ةيبلسلا اهتروص رييغت لالخ نم ،ءايحألا ىوتسم ىلع ةايحلا ةيقرتو
.ينطولا ىوتسملا ىلع ةعبارلا ةبترلا يف ةفنصم ىربك ةرضاحك ةيقيقحلا اهتروص ةنيدملا ءاطعإ يلاتلابو

:يف يرضحلا نيسحتلا ةسايسل ةيسيئرلا فادهألا لثمتتو

،ناكسلل قئال يشيعمراطإ ريفوت–

ديوزتلاو ريهطتلاو ةفصرألاو تاقرطلاب قلعتي اميف ةصاخو ةيرضحلا طاسوألا ةروصل رابتعالا ةداعإ–
،ةضايرلا ةسرامم تاءاضفو بعللا تاحاسو ءارضخلا تاحاسملاو برشلل ةحلاصلا هايملاب

.اهتيقرتو ةيرضحلا ءارضخلا تاحاسملا ةيعون نيسحتو ةنايصو ءاشنإ لالخ نم يرضحلا راطإلا نيسحت–

،نينطاوملا ةشيعمو نكسلا فورظ نيسحت ةلصاوم اذكو ،ذيفنتو روصت عضو ربع فادهألا هذه ديسجت رميو
: ةيتآلا لامعألا لالخ نم اميس ال

ةرانإلا ،ةفصرألا ،ةيسكتلا ،قرطلا ،تاعولابلا ،ريهطتلا( ةيسيئرلا ةئيهتلا تاكبش ميمرت وأ /و ليهأت–
،)خلإ...فقوتلا تاحاسم ،ةيمومعلا

،)تاحاسلاو قئادحلاو ةيسيئرلا رواحملاو عراوشلا( ةيمومعلا تاءاضفلل رابتعالا ةداعإ–
،تاحاسم( ناكسلا تاجايتحا بسح ةيراوج تازيهجت ءاشنإ وأ ميعدت لالخ نم ةيرضحلا بويجلا نيمثت–

،)خلإ...هيفرتلاو ةحارلل تاءاضف ،ةيراوج ةيضاير بعالم
،لافطألل بعللا تاءاضفو قئادحلاو ةيمومعلا تاحاسلا لثم ةديدج ةيجراخ تائيهت قالطإ–
.ةميدقلا تايانبلا ميمرتو رابتعالا ةداعإ–
حيحصتو ،ةديدجلا يرضحلا نكسلا قطانم يف اميس ال ،شيعلل ربكأ ةيبذاج ءافضإ ىلإ كلذ لك يمريو

.اهب نينطاقلا تيبثت لالخ نم اهتروص
يرضحلا نيسحتلا جمارب ىوتحمو ليومت .١.٢
ةيالولاو ةلودلا نم لك فرط نم ةربتعم ةيلام ةفلغأ دصر يرضحلا نيسحتلا تايلمع فلتخم ذيفنت بّلطت

.ةيسامخلا جماربلا فلتخم ربع ةيدلبلاو
يلام فالغ نم،١ةمسن00088٢ نم رثكأ اهناكس ددع غلبي يتلا ،ةبانع ةيدلب تدافتسا دقف ،ددصلا اذه يفو

: يتأي امك لصفم جد رايلم786,6١ ـبردقي يلامجإ

800٢ ءاصحإ١
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يرضحلا جيسنلا نم%64 براقي ام ،7١0٢ ةياهن دنع ،تاليومتلا هذهب ةينعملا تايلمعلا تلمش دقو
.ةيرورضلاتاليومتلاديمجتوأضيفختببسبكلذو،ةئيطبةريتوبنكلةلصاوتم لازت الو ،ةنيدملل

جمانربةصخر نم ،صوصخلاهجو ىلع900٢-600٢ ىلوألا ةرتفلا لالخ،ةبانعةيدلبتدافتسا دقف ،اذكهو
،تلمش يتلاو ةيلمع7٣ ىلع ةعزوم )زكرمم ريغ يعاطق ططخم(ةلودلافرطنمجدرايلم079,٣ غلبمبةيلامجإ

نكسم786 يـــــحو ،جد نوـــــيلم0٢١ هردق يلاـــــم فالغب )نكــــــسم٢7١١و8٢0١ ( يبرـــــــغلا لهــــــسلا يح ،هتلـــــمــــش ام نيب نم
.جد نويلم08 ـب

ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتـلا ةـيرـيدـم اـهرـّيست يتـلا ةزــكرــمملا ةــيــعاــطــقــلا جمارــبــلا ناوــنــعــب اــمأو
،جدرايلم55٣,4 ـب ردقي يلامجإ غلبمب ةيلمع9٢ نم ،7١0٢ ىلإ0١0٢ نم ةرتفلا لالخ ،ةيدلبلا تدافتسا دقف ،)ةيالولل(
.%08 هتبسن تقاف لدعمب كلذو

،جدرايلم0١9,4 هردق يلامجإ غلبمب ةيلمع74 نم ةيدلبلا تدافتسا ،ةزكرمملا ريغ ةيعاطقلا جماربلا ناونعبو
يسامخلا ططخملا نمض )٢( ناتيلمعو ،900٢-500٢ يسامخلا ططخملا راطإ يف جردنت ةيلمع44 اهنيب نم
.9١0٢-5١0٢ يسامخلا ططخملا نم7١0٢-5١0٢ رطشلا نمض )١( ةدحاو ةيلمعو ،4١0٢-0١0٢

ةرتفلا لالخ ،يتاذلا ليومتلاو ةيالولا تاناعإو ةيمنتلل ةيدلبلا جماربلاراطإ يف ةيدلبلا ةدافتسا بناج ىلإ اذه
ليومتلا ردصم بسح عزوم ،جد رايلم٣٢9,٢ ـب ردقي يلامجإ غلبمب ةيلمع٣5١ نم ،7١0٢ ةنس ىلإ0١0٢ ةنس نم
: يتآلا وحنلا ىلع ،تايلمعلا ةعيبط بسحو

زكرمم يعاطق جمانرب
يزكرمال يعاطق  جمانرب

ةيمنتلل ةيدلب تاططخم
يتاذليومت

ةيالولا تاناعإ

عومجملا

3 501 000
3 970 000
253 520
657 400
87 000

8 468 920

3 505 500
540 000
368 558

1 120 600
281 190

5 815 848

عومجملا
جمانربلا

ليومتلا رداصم

جمانرب
)٧١٠٢-٥١٠٢(

جد٣٠١ = ةدحولا

جمانرب
٤١٠٢-٠١٠٢

جمانرب
٩٠٠٢-٥٠٠٢

850 000
400 000
291 314
861 130

–
2 402 444

7 856 500
4 910 000
913 392

2 639 130
368 190

16 687 212

ةماعلا ةئيهتلا

ةفصرألا ميمرت

ةيمومعلا ةرانإلا

قرطلا

ءارضخ تاحاسمو قئادح

يرضحلا داتعلا

بعللا تاحاسم

عومجملا

608 005 
234 636 
685 111 
303 904
87 073 
58 000 
5 000 

1 981 729

24
16
54
8
5
7
١

115

ليومتلا رداصم

لاغشألا ةعيبط

جد٣٠١ = ةدحولا

ددع
تايلمعلا ددعغلبملا

تايلمعلا ددعغلبملا
تايلمعلا غلبملا

ةيالولا تاناعإ
تاططخم

ةيمنتلل ةيدلب
يتاذ ليومت

غلبملا
يلامجإلا

عومجم
تايلمعلا

57 000 
12 400 
343 102 
188 170 
56 000 

_
3 200 

659 872 

4
٢
16
٣
_
_
_

25

217 485
_

63 706
_
_
_
_

281 191 

9
_
4
_
_
_
_

13

37
18
74
11
5
7
١

153

882 490 
247 036 

1 091 919 
492 074 
143 073 
58 000 
8 200  

2 922 792  
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يرضحلا نيسحتلا جمارب ذيـفـنـت .١.٣

: ةيتآلا جئاتنلا ليجست ىلإ ،جماربلا فلتخم ناونعب يرضحلا نيسحتلا تايلمع ذيفنت ىدأ دقل

ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا–

لازت ال ،ةيوناثو ةيلوأ نيب ام ،ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا زاجنإلا زاجنإل ًاساسأ ةهجوم ةيلمع9٢ نيب نم
.دعب قلطنت مل نيراخفلا يحب ةدحاو ةيلمع تلاز ام نيح يف ،%09 ةبسنب زاجنإلا روط يف تايلمع )7( عبس

بهذلا داو ،)جد نويلم004( ةنيدملا طسو ،)جد نويلم006(069١ ربمسيد١١ : ءايحأ تايلمعلا مهأ تسم دقو
.جد رايلم00١,١ ـب يبرغلا لهسلا نمً اءزجو

يف لجسملا رخأتلا كرادت لوح بيرقلا ىدملا ىلع9١0٢–5١0٢ يسامخلل ةيساسألا تايلمعلا تروحمتو
.ةيمومعلا تازيهجتلاو ةديدجلا عقاوملل ةبسنلاب ةيساسألا تائيهتلا لامكتساو قالطإ

ةميدقلا ينابملل رابتعالا ةداعإ–

،ةيلمعلا هذه تسم دقو ،ةميدقلا ينابمللرابتعالا ةداعإل جدرايلم١ ـب يلام فالغ صيصخت٢١0٢ ةنس يف مت
)644٢ عومجم نم نكسم4٣٣ لداعي امب( ةينعم ةيانب574 نيب نم ةيانب4٢ ىلوأ ةلحرم يف ،ةلصاوتم تلازام يتلا

،ةعباتملاو تاساردلا فيراصم لثمي جد نويلم858,09 غلبم اهيلإ فاضي ،جد نويلم745,١٣4 ـب ردقت ةفلكب كلذو
. جد نويلم69٢,١ يواسي )فيراصملا جراخ( دحاولا نكسملل رابتعالا ةداعإل ةرشابملا ةفلكتلا لدعم لعجي امب

ةفصرألا ميمرت–

يلامجإ غلبمب )ايتاذ ةلومم ةيلمع6١ اهنيب نم( ةيلمع8١ نم لامعألا نم عونلا اذهل ةبسنلاب ةيدلبلا تدافتسا
ةشوقنملا ةلكشملا ةناسرخلا يف لثمتت ةديج ةيعون تاذ ةدام رايتخاب زاجنإلا مت دقو .جد نويلم6٣0,74٢ يواسي
دارزوب عراش ةئيهت امأ .يبرغلا لهسلا ءايحأ نم ءزجو ،٢و١ بهذلا داو : ءايحأبو ريبكلا ةنيدملا زكرمب ةصاخو
ةدمعألا ىلع ءاقبإلا ررقت نيح يف .ةلــــــــكشملا ةناــــــسرخلا نم الدب تيـــــفزتلا ةطـــــساوب هزاــــــجنإ رارقإ مت دــــقف نيــسح
لكاشم نم كلذ ضرتعي امل ارظن كلذو ،ةفيعضلا اهتيعون مغرب )ةيمومعلا ةرانإلاب ةصاخلا( ةميدقلا ةيتنمسالا
كالسألا ،ةفصرألا فاوح عضو ةداعإ بلطتي اهرييغت نأ امك .ةصاخلا تاليصوتلاو تاكبشلا فلتخمب ةقالع اهل
.ديدج نم ،اهريغ...و

ةحارلاو بعللا تاءاضفو ءارضخلا تاحاسملا–

نأ نيح يف ،اهنم )6( تسل رابتعالا ةداعإ مت ،ةيدلبلل ءارضخلا ةريظحلا لكشت يتلا قئادح )8( ينامثلا نيب نم
وباش ةقيدحو ،ةهج نم ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا نمض جد نويلم04 غلبم اهل دصر يتلا549١ يام8 يح ةقيدح
.دعب اهمالتسا متي نأ نود امهتئيهت نم ءاهتنالا مت ،ىرخأ ةهج نم ،بونج

6١0٢ ةنس يف ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا نمض ةحارلل نيءاضف زاجنإ ،7١0٢–0١0٢ ةرتفلا لالخ ،مت امك
،جد نويلم897,٢ غلبمب ازيلإ يحب بعلل ةحاس بناج ىلإ ،ريشع نيعو ناوغز يتقطنم نم لكب ،جد نويلم6١ غلبمب
ولكناس( ديشر يقزر ئطاش ةياغ ىلإ ميدقلا ءانيملا نم دتمملا هزنتلا طيرش زاجنإب ةيدلبلا لفكتل ةفاضإلاب

.)اقباس

تارمملاو قرطلا–

اهنيب نم ،جد نويلم470,٢94  ـبردقي يلامجإ غلبمب ةيلمع١١ ليجست نم لاجملا اذه يف ةيدلبلا تدافتسا
ديعلب نكسم0٢٢ يحو نيراخفلا يح نم لك ةدئافل ةلجسملا عيراشملا نأشبو .ايتاذ ةلومم تايلمع )8( نامث
قلطنت مل اهنإف ،اهزاجنإل جد نويلم05 ـب يلام فالغ دصر مت يتلاو ،ةدم ذنم اريبك ازجع نافرعي نيذللا ،مساقلب
.اهل صصخملا يلاملا فالغلل ةملتسملا ضورعلا زواجت ببسب كلذو ،دعب
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لك ربتعتو ،اساسأ ةلودلا اهالوتت يرضحلا نيسحتلا جمارب هيجوتو ةدايق نأ ىلإ ةراشإلاردجت ،ريخألا يف
.يلحملا ىوتسملا ىلع اهيف نييساسألا نيلعافلا ةيدلبلا اذكو ءانبلاو ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدمو ةيالولا نم

ذيفنتلا تابوعصو فورظ مييقت .٢

تايلمع لالخ نم روهدتملا يرضحلا جيسنلا ليهأت يف ةيدلبلاو ةلودلا فرط نم ةلوذبملا تادوهجملا مغر
نأ ّالإ ،عيمجلل ةقئال ةيشيعم فورظ ريفوت لجأ نم ةربتعم تايناكمإ اهل تدنج يتلا يرضحلا نيسحتلا
 : صوصخلا هجو ىلع اهنم بابسأ ةدعل عجار اذهو ،ايئزج ّالإ ققحتت مل ةلجسملا جئاتنلا

تاساردـلا دادـعإو صيـخشتـلا ءارـجإ تاــمــهــم يف صقــنو تاــيــلــمــعــلا تتشتو جمارــبــلــل ةــيزــكرملا ةــعــيــبــطــلا
لهسلا ءايحأ ىوتسم ىلع ،صاخ لكشب ةيعضولا هذه راثآ ىلجتتو .زاجنإلا لئاسو فعض نع الضف ،ةعباتملاو
ةيافك مدع ببسب ةيرزم افورظ شيعت قطانملا هذه لازت ال ذإ ،نيراخفلاو ةشرفلا داوو سرام8 و ميرلاو يبرغلا
مل ام وهو ،اهليهأت ةداعإل ةعفترم فيلاكت بلطتي يذلاو اهقحل يذلا روهدتلا ىوتسمو مجحب ةنراقم تالخدتلا

.لاعف لكشبو بسانملا ردقلاب هب لفكتلا نييلحملا نيلعافلا رودقم يف نكي

ةددحملا تالاغشنالاو ةدوصرملا لاومألا ىوتسم نود جئاتن.٢.١

عاضوألا روهدت مجحو ةيعضو ةليصح تناك600٢ ةنس يف يرضحلا نيسحتلا جمارب ذيفنت ةيادب ىدل
.%78 ةبسن براقي امب ةنيدملا ءايحأ ةيبلغأ تلمش اهنأ كلذ ،ةقلقم دجو ةئيس ةمزاللا تائيهتلا تاجايتحاو

راطإلا نيسحتب ،ةلصاوتم لازت ال يتلاو اهترشابم تمت يتلا يرضحلا نيسحتلا تايلمع تحمس دقو
سازوأ يحو ةبقلاو بهذلا داو ءايحأو ةنيدملا زكرم ىوتسم ىلع صخألابو ،ام ائيش ظوحلم لكشب يشيعملا

 .يبرغلا لهسلا نم ءزجو

ةيعامتجالا هتيكرح هيلإ تداع ثيحب ،الثم يبرغلا لهسلا ىوتسم ىلع ام اعون عاضوألا تريغت دقف ،اذكهو
تزرب يتلا صئاقنلا ضعب تيقب نإو ىتح اذهو .ةيمومعلا ةرانإلاو بعللا تاحاس لضفب كلذو )نمألاو ةنيكسلا(
ردصمب طقف طبترم اهدرم نأ له،اهبابسأ نأشب تالؤاستلا تراثأ يتلاو ،لاغشألا ءاهتنا ىلع ةدم رورم دعب
؟ةربخلاو ةردقلا ىوتسمب رثكأ قلعتي رمألا نأ مأ ،تقولا لماعو لاجعتسالا ةجحب كلذو ،رارقلا

غلبمـب ،زكرمملا ريغ يعاطقلا جمانربلا ناونعب ،700٢ ةنس يف يلام فالغ صيصخت نم مغرلابو ،هنأ ريغ
يشيعملا راطإلل قلقملا روهدتلا نم يناعي لازي ال اهنم ضعبلا نأ ّالإ ،يبرغلا لهسلا ءايحأ حلاصل جد نويلم8٢١
ىلع دودحملا لخدتلل نكي مل ،لاثملا ليبس ىلعف .نكسم8٢0١و00٢و005 ءايحأ ىوتسم ىلع ةصاخو ،اهب
ينابملا راطإ ةيعضو يدرت ىلإ ديدج نم ىدأ امم ،يحلا لكاشم ىوتسم يف جئاتن نكسم005 يح ىوتسم
ريغ ةرغاش تاحاسم دوجوو ةفصرألا ميمرت ةداعإ مدعو ةئيهتلا بايغ يف ةصاخ دسجتت يتلاو ،هب ةدجاوتملا

تاــحاسملا باــيــغو تاــهــجاوــلا دــيدجت مدــعو ،ةــيــبــقألل ةــيــحصلا رـــيـــغ ةـــيـــعضوـــلاو ةرذـــقـــلا هاـــيملا برست ،ةأيـــهـــم
.خلإ...ءارضخلا

زاجنإ ةلصاوم نابلطتي ةمئاقلا ينابملا ةيعضو روهدت ةدوع اذكو لجسملا زجعلا مجح نإف ،كلذ ىلإو
ةيرضح ةيجيتارتسا نمض ةجردم نكت ملو ةيفرظ تناك ةقباسلا تالخدتلا نأل ارظن يرضحلا نيسحتلا لامعأ

.لالقتسالا ةادغ اهؤانب مت يتلا )ثلاثلا يرضحلا عاطقلا( يبرغلا لهسلا ءايحأب ةصاخو ،ةمادتسمو ةططخم

،يوقرتلا ءانبلاراطإ يف ةزجنملا ةينكسلا تاعمجتلا اذكو ءايحألا مظعم تدهش دقف ،رخآ ديعص ىلعو
رتافد بايغ ببسب كلذو ،ةيدلبلاو ةلودلا قتاع ىلع تيقب يتلا تايجاحلاو روصقلا هجوأ يف مكارت ليجست

.ءارضخ تاحاسم ةئيهتو ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا لاغشأ زاجنإب لفكتلاب نييراقعلا نيقرملا مزلت طورش

زجع نم يناعت لازت ال ةبانع ةيدلب نإف ،اهذيفنت مت يتلا نيسحتلاو ةئيهتلا لامعأ نم مغرلابو ،ريخألا يفو
ردقي امنيب ،عقاوم0١ ىوتسم ىلع جد رايلم54٢,١ ـب ردق ،يرضحلا نيسحتلاو ةئيهتلا لاجم يف لجعتسم
اهل قبسي مل يتلا عقاوملل ةبسنلاب ،تائيهتلا يقابو ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا ناديم يف يقبتملا زجعلا
.جد رايلم0١٢,6٣ نم رثكأب،طسوتملا ىدملا ىلع هزاجنإ بولطملاو ،عيراشملا نم عونلا اذه نم ةدافتسالا



ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٤ 328

ةيرواشتو ةددحمةجمرببايغ .٢.٢

زجعلاصاصتمالةهجومةربتعملئاسوةئبعتو تانكسلاءانبلةرخسملاةلودلاتادوهجمتقفار دقل
هذه ذيفنتنأّالإ ،ةررضتملاءايحألايفيشيعملاراطإلانيسحتتايلمع لالخ نم ةيساسألا ةئيهتلايفلجسملا
تايلمعلل احضاو اديدحت نمضتت ،ليوطلاوطسوتملانييدملا ىلعةددحموةيرواشتةيجيتارتسانودبمتجماربلا

.اهعابتابجاولاةيجهنملل اذكو ،تايولوألاو فادهألاو

نمضجردنتام اردانيرضحلانيسحتلاوةئيهتلابةقلعتملاتالخدتلاوتايلمعلانأ ظحول دقف ،اذكهو
ةباجتسا اهترشابم متت ةيفرظ تايلمعب رمألا قلعتي ام ابلاغ لب ،تاكلتمملا ليهأتةداعإلةلماشةسايس

.رايهنالاب ةددهملا تايانبلا لثم ةلجعتسم تالاحل ةيبلت يتأـت وأ ،ناكسلا فرط نم سرامت ةيعامتجا طوغضل

تاساردلاوصيخشتلايفصقن–

تاعمجملا ىربك صخت ةلماك ةقبسم تاساردو تاصيخشت لحم يرضحلا نيسحتلا جمارب ذيفنت نكي مل
صيخشت ءانثتساب ،جاضنإلا صخت ةقبسم تاسارد عوضوم عيراشملا مظعم نكت ملف ،كلذ نع الضفو .ةيرضحلا

ريغ ،جد000.005 اهردق ةفلكتب يبرغلا لهسلاب نكسم8٢0١ ريبكلا يحلل ةبسنلاب7١0٢ ةنس يف هرارقإ مت دحاو
.دعب قلطنا دق نكي مل ،8١0٢ةنس ةياهن ةياغ ىلإو هنأ

رايتخا ريياعم ببسب كلذو ،ةلاعف نكت مل اهنأ رابتعا نكمي تزجنأ يتلا تاساردلا ضعب نإف ،لباقملابو
امم ،ةحرتقملا ةيلاملا ضورعلا لقألو ةريصقلا زاجنإلا لاجآ باحصأل ةيلضفألا يطعت تناك يتلا نيحشرتملا

.)... ثلاثو ناث رطش ربع ،جمارب تالمكم دامتعا ىلإ ءوجللا مث نمو ،ةدوصرملا ةفلغألا ةيافك مدع يف ببست

اعمجم لكشُت يتلا ،يبرغلا لهسلاب ةدجاوتملا ءايحألاب ةصاخلا عيراشملاب ةقلعتملا تاساردلل ةبسنلابف
امب يأ ،ةينعملا ءايحألا ددع ردقب اهتئزجت ررقت دقف ،)700٢–600٢( ةرتفلا سفن يف تقلطأ يتلاو ،اسناجتم ايرضح
،اهل ةدوصرملا ةفلغألا ةيافك مدع اذكو ،اهنيب اميف نيابتو فالتخا هنع بترت امم ،تاسارد )8( ينامث نع ديزي
.تاساردلا كلت ةفلكت يلامجإ عافترا نع الضف– لاحلا ةعيبطب– اذه و ،اهزاجنإ لاجآ يف رخأتلاو

،عقوم لكل ةفيكم طورش رتافد بايغ ظحول دقف ،هالعأ نيروكذملا ةساردلاو صيخشتلا فعض نع ةدايزو
.لاغشألاو تاساردلا قالطإ يف عرستلا بناج ىلإ ،تاساردلا بتاكم فرط نم لاغشألا ةعباتم يف ريصقتلا اذكو

)ةدحوم( ةيطمن يرضح نيسحـت تايلمع–

رابتعالا نيعب ،ةعيرسو ةبضتقم ةفصب800٢ ةنس ةدعملا ،ةدئاسلا نكامألا ةلاح دادعإ ةيلمع ذخأت مل
مجح ىلإ رظنلاب ،ةدح ىلع عقوم لك تايولوأو لكاشم ديدحتو ةفرعم لجأ نم كلذ و ،عقوم لك تايصوصخ
.مهتاعلطتو ناكسلل ةيقيقحلا تاجاحلا اذكو  ،لجسملا روهدتلا

فلتخمربع ةزجنملا لاغشألا ىوتحم سفن راركتب يرضحلا نيسحتلا جمارب ذيفنت زيمت دقف ،كلذ ببسبو
ةاعارم وأ ،زيمم نييزت تاسمل الو ،ديدجت وأ عادبإ امنود )...ةيسكتلا ،قرطلا فاوح ،ةفصرألا ميمرت( عقاوملا

.عقوم لك ةيصوصخل

.ةيزكرملا ليجستلا تاررقم عوضوم لاغشألا يف تازاجنإلا رصح ىلإ تالخدتلا طمن ديحوت ىدأ دقف ،اذكهو
ةلكيه ةداعإ لك نأ امك ،هتيبلت نكمي ال تاررقملا كلت اهنمضتت ال ىرخأ تامدخب مايقلل سامتلا يأف ،هيلعو
نأ هنأش نم ام وهو ،ةكرتشملا ةيرازولا ةيلخلا ةقفاوملو ةيلحملا ةنجللا صحفل عضخت ،ةقباطملا مدع ببسب
.زكرمتلاو بلصتلا عباطب جمانربلا اذه مصوي

نيبو ناكسلا فرط نم ةحورطملا لكاشملا نيب نيابت دوجو نايحألا ضعب يف ظحول ،كلذل ةجيتنكو
ءايحألا لك يف قبطي دحوم طمن قفو ةيناكملا ةئيهتلا ىلإ طقف دنتست يتلاو ،ليجستلل ةحرتقملا تايلمعلا

.ةيساسألا ةرورضلا تاذ ةينقتلا لولحلا ميدقت يف صخلتي يذلاو ،ةديدجلا ةيرضحلا نكسلا قطانمو
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تاجاحلا ديدحـت يف ناكسلا كارشإ مدع–

،ةنيدـــــــــملل يهيـــــجوتلا نوناقلا نمضتملاو600٢ ةنس رياربف0٢ يف خّرؤملا60–60 مقر نوناقلا ماكحأل افالخ
يشيعملا مهراطإ رييستب ةقلعتملا جماربلا يف نينطاوملا كارشإ ةرورض ىلع صنت يتلا هنم7١ ةداملا اميس ال
نيسحتلا جمارب يف )...ءايحأ ناجل ،تايعمج( ناكسلا يلثمم كارشإ متي مل هنأ ظحول دقف ،مهئايحأ ىوتسم ىلع
نولعافلا ناك نإو ىتح ،)زاجنإلاو ةساردلا دادعإو لكاشملا ديدحتو صيخشتلا( اهلحارم فلتخم يف يرضحلا
ىوتسملا ىلع ةيوعمجلا ةكرحلا يف ناكسلا ليثمت فعض وأ بايغب نأشلا اذه يف ابلاغ نوججحتي نويساسألا
.يلحملا

ةماعلا ئدابملا مارتحا لالخ نم ةيكراشتلا ةبراقملا ينبت تلضف ةلودلا نأب ريكذتلا ردجي ،ددصلا اذه يفو
ةيمنتلاو يراوجلا رييستلاو رواشتلاو قيسنتلا ئدابم اهنمض نم يتلاو ،هالعأ روكذملا60–60 مقر نوناقلل
.يعامتجالا فاصنإلاو مالعإلاو دشارلا مكحلاو ةمادتسملا

ةيمومعلا قئادحلاو ءارضخلا تاحاسملا يف زجع–

،ةهج نم ناكسلا ددع عافترا ىلإ ةيمومعلا قئادحلاو ءارضخلا تاحاسملا لاجم يف لجسملا زجعلا دوعي
يذلا يراقعلا ءاعولا بايغب ايئزج رربت نأ نكمي ةيعضولا هذه تناك نئلو .ىرخأ ةهج نم ،يرضحلا عسوتلاو
مامتهالا ةلقو فعض ىلوألا ةجردلاب وه مئاقلا زجعلا ةدح نم داز ام نأ ّالإ ،ءارضخلا تاحاسملا هذه ءاويإل عستي
.نآلا ىتح ،بناجلا اذهل نوينعملا نولعافلا هيلوي ىذلا

ام نيح يف ،ةنيدملا زكرمب عقت ةميدق قئادح اهمظعم يف ةزجنملا رابتعالا ةداعإ تايلمع تسم دقف ،لعفلابو
. ةيويحلا ةيمومعلا تاءاضفلا هذه يف اصقن يناعي يرضحلا جيسنلا يقاب  لازي

ةبسنلا زواجتت ال امنيب ،ةنيدملا ةحاسم نم %5٢ وه رارضخإلا رايعم نأب ريكذتلا ردجي ،راطإلا اذه يفو
ابيرقت لداعي امب يأ ،هل ةدوصرملا تاليومتلا عومجم نم %5 ةبسن ةبانع ةيدلب فرط نم بناجلا اذهل ةحونمملا

.ةحاسملا ريدقت ثيح نم %6 ةبسن

يأ نم دفتست مل يتلا )ليخنلا( بهذلا داو يحب عقت يتلا ةحارلا ءاضفو ةحاس نأب ظحالي ،رخآ بناج نمو
اهنأ بناج ىلإ ،ةروهدتم دج ةيعضو يف دجوت ،)جد نويلم00١ ـب اهتئيهت ةداعإ ةفلكت ردقت( رابتعالا ةداعإل جمانرب
ةحارلل امهم اناكم طقف سيل ،ربتعت اهنأ عم ،ريوطتلاو ةنايصلا بايغ نم ةدم ذنم يناعت لامهإلا ببسبو
ةيدلبلا ةينازيمل ةبسنلاب ليخادملل اجتنم ايفاضإ اردصم اضيأ لثمت اهنكلو ،ةرواجملا ءايحألا ناكسل ةبسنلاب
. اهب ةدجاوتملا كاشكألا لالخ نم

رييستلاو ةدايقلا ماظن فعض.٢.٣

: يتأي ام ليجست صوصخلا اذهب مت

نيلعافلا فلتخم نيب رواشتلاو قيسنتلاو ةدايقلا لاجم يف–

ةسايسلا هذه هيجوتو ةدايقب قلعتملا ماظنلا يف فعض يرضحلا نيسحتلا جمارب ذيفنت ةيلمع عبط دقل
ةيريدمل طقف تحنم دق )هيجوتلاو ةدايقلا( ةمهملا هذه نوك ىلإ كلذ ببس ىزعُيو ،تاونسلا ةددعتملا ةمهملا
بتاكم ،ةيدلبلا ،ءانبلاو ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم( فارطألا ةددعتم ةعومجم نم الدب ،ءانبلاو ةسدنهلاو ريمعتلا
يف فعض ليجست بناج ىلإ ،ةهج نم )... تاسسؤم ،يراقعلارييستلاو ةيقرتلا ناويد ،تايعمج ،ءاربخ ،تاسارد
نأ مغر اذهو .ىرخأ ةهج نم ،ةبانع ةيدلبو ءانبلاو ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم نم لك نيب رواشتلاو قيسنتلا
طورش ريفوت بوجو ىلع هنم4١ ةداملا يف دكؤي ةنيدملل يهيجوتلا نوناقلاب قلعتملا60–60 مقر نوناقلا
.ةنيدملا ةسايس يف نيلخدتملا فلتخم نيب شاقنلاو رواشتلا
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،نيلعافلا فلتخمب ةطونملا راودألاو تايحالصلا يف ضومغلاو لخادتلا اهيلإ فاضي يتلا ،ةيعضولا هذهنإ
يسيئرلا ببسلا لكشت يهف كلذبو .ةوجرملا راثآلاو جئاتنلا مجح نم للقتو ةربتعم ةفصب زاجنإلا حبكت يتلا يه

نمض٢ رطشلا –سوبيس يح عورشمل ةبسنلاب لاحلا وه امك ،ةيدلبلا فرط نم ةجمربم تايلمع ةدع ءاغلإ يف
.٢١0٢ ةنس يف يغلأ يذلا ،زكرمملا يعاطقلا جمانربلا

ثدح املثم ،ةيبلس اراثآ دلوي عقوملا سفن ىوتسم ىلع نيلعاف ةدع لُخدت نإف ،قيسنتلا بايغ يفو هنأ امك
نيسحتلا لاغشأ زاجنإ نم ءاهتنالا دعب زاغلنوسو يرلا حلاصم لخدت مت ثيح ،نكسم005 و054 ءايحأل ةبسنلاب
.يرضحلا

يرضحلارييستلا يف ةيدلبلا يفظوم نيوكت لاجم يف–

يحلل نسحلا ريسلا يف مهاست يتلا لامعألا عومجم" هنأب فرعي يذلا ،يراوجلا يرضحلا رييستلا لثمي
.ةمادتسملا ةيمنتلا يف الاعف ارصنعو ةنيدملا ةسايس يف اديدج ايدحت "ناكسلل ةيمويلا ةايحلا طورش نيسحتو
نم ،يراوجلا يرضحلا رييستلاو ةمكوحلا لاجم يف نينّوكم نيفظومو نيبختنم ىلإ رقتفت ةبانع ةيدلب نأ ريغ
تالاـغشنال ةـباـجـتسالا مـث نـمو ،يرضحلارــيــيستــلاــب ةــطــبــترملا تاــناــهرــلاو ماــهملاــب ةــلاــعــف ةــفصب لــفــكــتــلا لــجأ

.نأشلا اذه يف ناكسلا تاعلطتو

ناوعألاو نيينقتلاو نيبختنملا ةدئافل يعون نيوكت ططخم دادعإ ةيدلبلا ىلع يرورضلا نم تاب ،كلذل
.هذيفنت يف عورشلاو يرضحلا رييستلا ةمهمل نيصصخملا

زاجنإلاو ريمعتلا تاودأ ةعاجن مدع .٢.٤

: يتأي ام ددصلا اذه يف ظحالي

)يضارألا لغش ططخمو ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا( ريمعتلا تاودأ صخي اميف–

دادعإ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا تاودألا نم ةمزح رفوت اذكو ةيلحملا تاطلسلا تادوهجم مغر
اهيلع لوعي ناك يتلا )يضارألا لغش ططخمو ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا( ريمعتلاو ةئيهتلا تاودأ
يشيعملاراطإلل يلعف نسحت امنود نكلو ،اهروطت راسم عباتت لازت ام ةنيدملا نإف ،ةيرضحلا لكاشملل لولح ميدقتل
.ةلومأملا ةيعونلاب

اهريغو تانكسلا زاجنإو نيطوت تايلمع نأ امك ،اهمارتحا متي مل ةيدلبلل يضارألا لغش تاططخم بلغأ نإ
.ءانبلا صخر حنمو بلط اهنم اميس ال ،ريمعتلا تاءارجإب مايقلا لبق ابلاغ متت ىرخألا ةيمومعلا قفارملا نم

لغش ططخمل ةيعجرملا رصانعلا ددحي يذلا وه ةبانع ةيدلبل ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا نأ عمو
،ىرخأ ةهج نم ،عقاولا ضرأ ىلع يلعفلا زاجنإلا نيبو ،ةهج نم مدقملا عورشملا نيب قرف دوجو ظحول دقف ،يضارألا

لغش ططخم عم هلخادت اذكو ،ةيمنتلا رصانع لك جامدإو باعيتسال هريوطت ةبوعصو ،هدومج نع الضف اذهو
.يضارألا

ةئيهتلل لماش ططخم ىلع اساسأ زكترت ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا اهلمحي يتلا لولحلا نإ
هذهو .يضارألا لامعتسا يف داصتقاو ،ةرفوتملا تاءاضفلا يف نسحأ مكحت لجأ نم تايدلب ةدع مضي عمجم نمض

ططخملا ىلع نّيعتي يذلا ،ةيالولا ةئيهت ططخمل ةماعلا تاهيجوتلا نمض جردت نأ ايقطنم يغبني يتلا يه ةيؤرلا
تاودأ نأ ّالإ .هتاداشرإو هتاهيجوت ةاعارمب دّيقتيو هيلإ عجري نأ )ةيدلب لكل( ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا
بسحب )ىندألا وحن ىلعألا نم الوزن( يلسلستلا اهزكرم مارتحاب قبطت نأ بجي يتلاو ،هتاه يرضحلا طيطختلا

.جردتلا اذه مرتحت مل ،ةيمسرلا صوصنلا يف نّيبم وه ام

ةيدلبلل ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملاب ةصاخلا ةساردلا نأ ظحول ،ةبانع ةيدلبل ةبسنلابف ،لعفلابو
هذخأت مل ،800٢ ةنس يف اهيلع قداصملا ،هتعجارم ىتحو لب ،يئالولا ميلقإلا ةئيهت ططخمب ةصاخلا ةساردلا تقبس
.نابسحلا يف

ةيدلبل يضارألا لغش ططخمو ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا نم لك ةردق مدع ىلإ ةراشإلا ردجت امك
دعُب باسح ىلع ةئيهتلا دعُب رثكأ سركي يهيجوتلا ططخملا نوكل كلذو ،ةنيدملا عسوت باعيتسا ىلع ةبانع
. هناونع نم حضتي ام بسحب كلذو ،طيطختلا
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.حاجنلا قيقحتب هل حمست يتلا تاودألا يفكي امب ئّبعُي مل يرضحلا نيسحتلا جمانرب نإف ،رخآ ديعص ىلعو
ةروكذملا ةيرضحلا ةئيهتلل ةيساسألا تاودألا بايغ يف تمت ميلقإلا ةئيهت لامعأ نأ ظحول دقف ،صوصخلا اذهبو

ةئيهتل يهيجوتلا ططخملاو يئالولا  ميلقإلا ةئيهت ططخم اميس الو ،عوضوملاب ةقلعتملا صوصنلا فلتخم يف
ةنس ربمسيد٢١ يف خّرؤملا0٢–١0 مقر نوناقلا يف هيلع صوصنم ريخألا اذهو .ةبانع ةلاح – ىربكلا رضاوحلا

يذيفنتلا موسرملا اهددح دقف هدادعإ تايفيكو طورش امأو ،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا ةئيهتب قلعتملاو١00٢
ءاضف ةئيهتل يهيجوتلا ططخملا دادعإ تايفيكو طورش ددحي يذلا٢١0٢ ةنس سرام لوأ يف خّرؤملا49–٢١ مقر
.هيلع ةقفاوملاو ةريبكلا ةنيدملا

عيراشم لك ذيفنتو دادعإ متي نأب مزلأ دق ،96 هتدام يف ،٢١0٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نأب ريكذتلا يغبني انهو
.يئالولا ميلقإلا ةئيهت ططخم تاهيجوتل اقبط٣١0٢ ةنس يفناج لوأ نم ءادتبا رامثتسالاو زيهجتلا

نم ناكو ،ريمعتلا ةيلمع يف مكحتلا ةمهم نم العف تبعص دق ،ةئيهتلا تاودأب ةطبترملا تالالتخالا نإ
: ةيساسألا اهجئاتن

،يرضحلا رييستلا تاديقعت عم ةيلحملا ةرادإلا ماهم فييكت مدع–

،يرضحلا رييستلاب ةفلكملا ةلودلا حلاصمو ةيلحملا تاعامجلا ىدل ةيرادإلا ةراهملا فعض–

.ةنيدملا رييستو راسم يف يندملا عمتجملا كرشت يتلا ةمكوحلا تاءارجاو تايجيتارتسا بايغ–

زاجنإلا ةادأ ةيفارتحاو ليهأت صخي اميف–

دهع يتلا ىتحو ،ناديملا يف ةلهؤملا زاجنإلا تاسسؤم ةرفو مدعب يرضحلا نيسحتلا جمارب ذيفنت مدطصا
.انايحأ ،ةبرجتلا اهصقنت تناك جماربلا هذه ذيفنتب اهل

ةيلاملا ةرازو تدكأ نيح يف ،لقألا يلاملا ضرعلا رايعم ساسأ ىلع حنمت يرضحلا نيسحتلا تايلمع تناكو
ةماعلا ةيريدملل ةميلعت لثم( ضرع نسحأ رايعمل ةئيهتلا تايلمع دانسإ عاضخإ بوجو ىلع ةرم ام ريغ
.لاغشألل ةمئادلا ةيعونلاو ةعاجنلا نامض لجأ نم كلذو ،)٣١0٢ ةنس يف ةينازيملل

ىوتسم ىلع ةصاخو زاجنإلا ةيعونب ةقلعتم صئاقنو تاهوشت ديدج نم روهظلل تداع دقف ،كلذ ببسبو
ءوس رهاظم ضعب ىلع ،ةعباتملاب ةفلكملا ةينقتلا حلاصملا فلتخم فرط نم فوقولا مت ثيح ،يبرغلا لهسلا
،اثيدح ةزجنملا عراوشلا تايسكت روهدت ةلاح : اهتلثمأ نمو ،ةيفارتحالاو ةبرجتلا صقن ىلإ عجرت يتلا زاجنإلا

.ةيئاملا كربلا لكشت اذكو ،تاحاسلاو ةفصرألاو فقاوملا ةيضرأ )طوبه( فاسخناو ،اهب تاققشت روهظو

،ةيفارتحالا بلطتي يذلا يرضحلا نييزتلاو ةئيهتلا لاجم يف تاساردلا بتاكمل ةبسنلاب ليهأتلا صقن نإ
ريغ تاسسؤم فرط نم ةزجنملا ،طيحملل ةيسدنهلا ريياعملا نع ةديعبلا تاسرامملا ةبلغ ىلإ ةفاضإلاب
نأ عم .يلحملا ىوتسملا ىلع ةيقيقح ةيلاكشإ ربتعي ،ةلهؤملاو ةصتخملا ةلماعلا ديلاو داتعلل رقتفتو ةصتخم
بناج ىلإ ،لاغشألا زاجنإو داوم صخي اميف ريمعتلاو نكسلا ةرازول ةلصفم ةينقت تاهيجوتو تاميلعت كانه
لكاشمو تابوعصل ةبسانم لولح داجيإ ىلإ فدهت ،يرضحلا نيسحتلاب ةقلعتم ةيداشرإ تابيتكو لئالد رفوت
ةيرضحلا قطانملا ناكس نيكمتو ،ةلهؤملا قطانملا ناكس هدباكي ام ةجلاعمو ةيبلت مث نمو ،يرضحلا نيسحتلا

.ةيلاع ةيعون يذ طيحم يفو لضفأ يشيعم راطإ ىلع لوصحلا نم

تاــــيصوتلا

لاجم يف ةلودلا اهترطس يتلا فادهألا قيقحت لجأ نم يرضحلا نيسحتلا ططخ زاجنإ ةلصاوم ىلع رهسلا–
60–60 مقر نوناقلا يف ةدراولا ةنيدملا ةسايس تاهيجوتب لمعلا عم ،نينطاوملا ةايحو نكسلا فورظ نيسحت

،ةنيدملل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملا

حضوتو ديج صيخشت ىلع موقت ةنيدملل ةسايس دادعإ يف نييلحملا نيلعافلا عيمج كارشإ ىلع صرحلا–
قيسنتلاو رواشتلا ئدابم ىلع مئاق ،مئادو مجسنم لماش ىعسم راطإ يف اذهو ،اهذيفنت نامضو ةوجرملا فادهألا

،لمعلاةدحوو

عجارملل ربكأ ةيمهأ ءاليإو ،زاجنإلا تاسسؤمو تاساردلا بتاكمل مراصلاو نسحلا ءاقتنالا ىلعرهسلا–
.لاغشألا ةموميدو ةدوجل انامض ،اهرفوت بولطملا تالهؤملاو
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يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةباجإ
)ةبانع ةيالو( ةبانع ةيدلبل

ةيبلغأ ربع ةشيعملا ةيعون روهدت نأ هدافم انحلاصم ىلإ عوفرملا مكريرقت يف ةجردملا مكتاظحالمب المع
تاءاضفلاو ،ةماعلا ةيساسألا ةينبلا ىوتسم ىلع لجسملا زجعلاب قلعتي اميف اميس ال ،ةبانع ةيدلب ءايحأ
نم ديدعلا ثعب ىلإ ،600٢ ةنس نم ءادتبا ،ةيلحملا ةيمومعلا تاطلسلاب ىدأ ،ةيراوجلا تازيهجتلاو ةمئالملا
:يتأي اميف اهصخلن يتلاو ةيعضولا هذه جئاتنو بابسأ ةجلاعمل ةهجوملا ةطشنألا

ةينكسلا جماربلا قفو نكسلا يبلاطب ةصاخلا تاجايتحالا مظعم تبل دق شهلا نكسلا ىلع ءاضقلا ةيلمع ّنإ
هذه لك نأ املع ،700٢ ةنس نكسلا نم طمنلا اذهل ءاصحإلا ةيلمع اهتزرفأ يتلاو ضرغلا اذهل تزجنأ يتلا
تازيهجتلا لك بناج ىلإ ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا اذكو ةعساو ةئيهت تايلمع اهتفداص ةينكسلا جماربلا
طورشلا عـيـمـج اـهـيــف رــفوــتــت فورــظ يف نوشيــعــي مــهــنأ تاــنــكسلا هذــه نــم نــيدــيــفــتسملا نيكــمــتــل ةــيرورضلا
.ةيرصعلا ةايحلل ةيرورضلا

يح( يهو ءايحأ ةدع يف مهعضو مت ينكسلا جمانربلا اذه نم نيديفتسملا ءالؤه نأ ىلإ ةراشإلا عم
يح( ىلإ ةفاضإلاب ةبانع ةيدلبل عباتلا )نابرض يح(و ينوبلا ةيدلبل نيعباتلا )كاتوكيإ يح– ةرورعزوب
.لاحرب ةيدلبل عباتلا )ةسوتيلاكلا

يف لالتخا ثودح ىلإ تدأ يتلا ةقيمعلا تاريغتلا ةجيتن يرضحلا طسولا يف ةقلقم ةيعضو زورب نع امأ
ءايحألا عيمج ىوتسم ىلع ةيعضولل يناديم صيخشت مت لعفلاب هنإف ،مكحرط يف ءاج ام بسح يلاجملا نزاوتلا

.عضولا ةجلاعمل ةبسانملا لولحلا ثعب فدهب كلذو ،ةيدلبلل ةيناكسلا تاعمجتلاو

ةنس ةموكحلا اهترطس يتلا يرضحلا نيسحتلا جماربب ضوهنلاب لفكتلا يف رود ةيلحملا تاطلسلل ناكو
تاعاطقلا ددعتم لمع لالخ نم كلذ ىتأتيو .0١0٢/4١0٢ يسامخلا ططخملا لالخ ةيناث اهب ضوهنلا ديعأو ،600٢
ةيرضحلا ةيناكسلا تاعمجملا ىربك يف ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةعساو ةيرضح ةئيهت تايلمعل
.ةيناكسلا مهتاعمجتو مهئايحأ ةيقرت ربع ناكسلل يشيعملا راطإلل رابتعالا ةداعإو نيسحت لالخ نم كلذو

لالخ نم ةربتعم ةيلام تادامتعا ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا تدصر ،ةسايسلا هذه ذيفنتلا زيح عضولو
رياربف0٢ يف خّرؤملا60–60 مقر نوناقلاو مجسني امب كلذو )600٢/9١0٢( ةريخألا ةثالثلا ةيسامخلا اهتاططخم

.اهتيقرتو اهب ضوهنلا ةيفيكو ةنيدملل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو600٢ ةنس

تاونسلا ددعتم جمانربلا نمض ةبانع ةيدلبل يرضحلا نيسحتلا تايلمعو جمارب رييست مييقت جردنا دقو
تايلمعل ةدوصرملا ةيلاملا ةفلغألا ةيمهأ ىلإ كلذو ،9١0٢ ىلإ7١0٢ ةنس نم ةدتمملا ةرتفلل ةبساحملا سلجمل

تلمش ثيحب .ليومتلا رداصم فالتخاب ،افنآ ةروكذملا ةثالثلا ةيسامخلا تاططخملل يرضحلا نيسحتلا
امك ةيلمعلا هذه تزربأ0١0٢/7١0٢ نيب ام ةلجسملا جماربلا صاخ لكشب8١0٢ ةنس يف ةزجنملا مييقتلا ةيلمع
يشيعملا راطإلا نيسحت يف العف تمهاس دق يرضحلا نيسحتلاو ةئيهتلا لامعأ نأ مكريرقت نومضم يف ءاج
ىلإ ىدأ امم تاساردلا ضعب بايغ ةجيتن ذيفنتلا ةيلمع ءانثأ تالالتخالا ضعب تفرع اهنأ ّالإ ةيدلبلا ينطاومل
.نايحألا ضعب يف صئاقن ليجست

يرضحلا نيسحتلا جمارب ذيفنتو تانوكمو فادهأ.١
تاهجلا نيكمتل ةنّيعم فورظ رفوت بلطتت يرضحلا نيسحتلا جمارب ذيفنتو تانّوكمو فادهأ نإ

– يحلا تابلطتمو مءالتت تاسارد – ةيفاك ةيلام ةفلغأ رفوتب كلذ نوكيو ،ايناديم هديسجت نم ةصتخملا
.اهريغو يندملا عمتجملا يلثمم ةكراشمب ةرمتسم ةيناديم ةعباتم

يرضحلا نيسحتلا جمارب فادهأ١.١
نطاوملل يشيعملا راطإلا نيسحت قايس يف لخدت يتلا تايلمعلا نم ربتعم ددعب تدافتسا ةبانع ةيدلب نإ

:يف لثمتت عيراشملا نم ةلمج لالخ نم

سكع نينطاوملا تابلطتم ىلإ ىقري مل يذلا طالبلا لدب ةعوبطملا ةناسرخلاب ةفصرألا ليهأت ةداعإ–
ةيفيظو ةريبك ايازم نم هيف امل اريبك اناسحتسا تقل يتلا ةلكشملا وأ ةعوبطملا ةناسرخلاب ةفصرألا

.اهريغو ةيلامجو
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ديعلوب نب ىفطصم ديهشلا عراش – ةيرحبلا ةهجاولا اهنم ةصاخ ةنيدملل ةيسيئرلا عراوشلل رابتعالا ةداعإ–
كلذو ،اهريغو يفناج8٢ عراش –يحي نب قيدصلا دـمحم عراش –شوريمع ديقعلا عراش – ربمفون لوأ عراش –
تارمملل رابتعالا ةداعإ كلذ ىلإ فض .رورملا قانخ كف فدهب تارايسلا نكرل نكامأ قلخو تاقرطلا عيسوتب
.اهب ةصاخلا ةيهيجوتلا تاحوللاب اهديوزت عم ةصاخلا تاجايتحالا يوذو نيلجارلاب ةصاخلا

تالسب اهديوزتو رواحملا هذه ريجشت ىلع ةبانع ةيدلب فكعت ،ةلودلل ديدجلا يجولوكيإلا هجوتلا راطإ يف–
.اهئاقنو ةئيبلا هذه ىلع ظافحلل تالمهم

اهلعج فدهب كلذو ءارضخلا تاحاسملاو ةيمومعلا قئادحلل رابتعالا ةداعإ ىلع ةدهاج ةبانع ةيدلب لمعت–
.ءارضخ ةنيدم نسحأل ةينطولا ةقباسملا يف ةيرود اهتكراشم نأ املع زايتماب ءارضخ ةنيدم

نم ديدعلا زاجنإو ليجستب ةيدلبلا حلاصمل تحمس يندملا عمتجملا يلثمم عم ةيرودلا تاءاقللا نإ–
.نينطاوملا باجعإ تلان ةيناكسلا تاعمجتلاو ءايحألا نم ديدعلا يف ةحارلا تاءاضفو بعللا تاحاسم

بعالملا نم ربتعم ددع زاجنإب نييلحملا نيلوؤسملا تمزلأ ةبانع ةيدلبل ةباشلا ةيفارغميدلا ةعيبطلا نإ–
فلتخمل ةيضاير تارود راطإ يف ةضايرلا ةسرامم ىلإ بابشلا هيجوت فدهب كلذو ءايحألا فلتخم ربع ةيراوجلا
.بعالملا هذه ىوتسم ىلع متت يتلا ةيمويلا ةيضايرلا تالباقملا نع كيهان ،تابسانملا

لخدت تايلمعلا نم ربتعم ددع زاجنإو ليجست ىلع ةريخألا تاونس )5( سمخلا يف تفكع ةبانع ةيدلب نإ–
ضعبل ةيمومعلا ةرانإلا ليصوت يف اّمإو ةيناكسلا تاعمجتلاو ءايحألل ةيمومعلا ةرانإلا ةكبش ديدجت ةداعإ يف امإ
اهنأب اهنع لوقن نأ عيطتسن ةبانع ةيدلب نأ املع .ةريخألا هذهل رقتفت تناك يتلا ةيناكسلا ءايحألاو تاعمجتلا

.يتاذلا ليومتلا قيرط نع تمت تايلمعلا مظعم نأو ،ةئيضم ةنيدم

دراوملا ةيريدمو ريهطتلل ينطولا ناويدلا( حلاصملا فلتخم عم ةبانع ةيدلب لمعت ،ريهطتلا لاجم يف امأ–
يتلاو ةيوتشلا مساوملل اريضحت ةبانع ةنيدمل ةيسيئرلا تاونقلاو ةيدوألل يرودلا ريهطتلا ليجست ىلع )ةيئاملا
.ركذي للخ يأ فرعت مل

نم دعم ططخم ربع كلذو ةيرود ةفصب تاعولابلا فلتخم فيظنتو ةنايص ىلع ةيدلبلا حلاصم لمعت امك–
.ةيدلبلل ةفلتخملا تاكبشلا ةيريدم فرط

فرعت يتلا كلت ةصاخ ،تايلمع ةدع تلجس ةبانع ةيدلب نإف ،ةيرضحلا تاقرطلل رابتعالا ةداعإ صوصخب–
قودنص راطإ يف ،9١0٢ ةنس ةيدلبلا اهنم تدافتسا يتلا ةيلاملا ةناعإلا لالخ نم ىعسن اننأو ،اريبك اروهدت
.ربتعم دج يلاملا فالغلا نأو ةصاخ بناجلا اذهب ديجلا لفكتلا ىلإ ،ةيلحملا تاعامجلل نماضتلاو نامضلا

ةيالولل ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم تدافتسا ةميدقلا ينابملل رابتعالا ةداعإ قايس يف–
ةروص تطعأو ميدقلا اههجو نم تريغ ٍنابم ةدع ميمرت ةيلمعلا تفرع ثيح ،ميتنس رايلم00١ ــب ردقي يلام غلبمب
يف بغرن اننأّ الإ .ةرمتسم ةيلمعلاو سيداب نب – نيسح ةلسع – ةروثلا ةحاس ىوتسم ىلع كلذو ،اهل ةديدج
.يرامعملا ثارتلا اذهب لفكتلل ةيفاضإ ةيلام تادامتعا ىلع لوصحلا

يرضحلا نيسحتلا جمارب ىوتحمو ليومت .١.٢

نم لك فرط نم كلذو ،600٢/9١0٢ ةيسامخلا تاططخملا يف ةربتعم ةيلام ةفلغأ اهل تدصر ةبانع ةيدلب ّنإ
يتلاو ةلجسملا تايلمعلا نم ديدعلا ربع ةيدلبلل ةيرضحلا تاعاطقلا فلتخمب ضوهنلل ةيدلبلاو ةيالولاو ةلودلا
.نطاوملل يشيعملا طيحملا ىلع اباجيإ ترثأ

ةرتفلا لالخ يتاذلا ليومتلاو ةيالولا تاناعإو ةيمنتلل ةيدلبلا جماربلا راطإ يف ،ةيدلبلا تاناعإ تلصو ذإ
ردقت ةيناكس ةفاثكل يرئازج رانيد رايلم٣٢9.٢ ـب ردقي يلامجإ غلبم ىلإ ،ةيلمع١٣١ ـب ،7١0٢ ىلإ0١0٢ نم ةدتمملا

.ةمسن00088٢ ـب

:يف تلثمت جماربلا هذه

– يرضحلا داتعلا – ءارضخ تاحاسمو قئادح – قرطلا – ةيمومعلا ةرانإلا – ةفصرألا ميمرت – ةماعلا ةئيهتلا
.بعللا تاحاسم
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داتعلاو ءارضخلا تاحاسملاو قئادحلا لاجم يف اميس ال ،ةيفاك ريغ ىقبت تايلمعلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا عم
.يندملا عمتجملا تابلطتم عم ةنراقم يرضحلا

يرضحلا نيسحتلا جمارب ذيفنت .١.٣

ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا .١.٣.١

ىلإ قرت مل اهنأ الإ ةبانع ةيالول ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم ىلإ تايلمعلا هذه تلكوأ
يح( يحلا اذه نأ ىلإ ةفاضإلاب ،ىرخأ تايلمع قالطنا مدعو زاجنإلا ةريتو يف ؤطابت ةجيتن ةوجرملا فادهألا
.ةيئاهن ةفصب اهب لفكتلا يلاتلابو صئاقنلا عيمجل ةلماش ةسارد بلطتي )نيراخفلا

ةفصرألا ميمرت .١.٣.٢

،ةنيدملل يفيظولاو يلامجلا بناجلا ىلع يباجيإ رثأ هل ناك ةشوقنملا ةناسرخلل ةبانع ةيدلب مادختسا نإ
.ةيوضوف ةقيرطب ةلغتسم تناك يتلاو ةلئازلا تاءاضفلا ىلع ءاضقلا يف اريثك تدعاس تايلمعلا هذه نأ ثيح

دعب هنأّ الإ تيفزتلا ةطساوب هزاجنإ ررقت ةيادبلا يف هنأ حيحص ،نيسح دارزوب عراش ةئيهت صوصخب
.ةلكشملا ةناسرخلاب قيرطلا اذه ةئيهتب هوبلاط يندملا عمتجملاب هئاقلو يلاولا ديسلل ةيناديملا ةرايزلا

ةحارلاو بعللا تاءاضفو ءارضخلا تاحاسملا.١.٣.٣

ةيلام غلابم اهصيصخت لالخ نم كلذو تآشنملا هذهل اريبك امامتها تلوأ ةبانع ةيدلب بناجلا اذه يف
– لامش وباش ةقيدح – بونج وباش ةقيدح لثم ،ةيناث ةهج نم ىرخأ تآشنم قلخو ةهج نم اهب ضوهنلل ةربتعم
يحب ءاضف ةئيهت – نيرفاسملا لقنل ةيربلا ةطحملا لخدم – ازيلإ روحم–549١ يام8 ةقيدح – ةطحملا ةقيدح
.اهريغو ايدانيملا

تارمملاو قرطلا.١.٣.٤

ّالإ راطإلا اذه يف اهنم تدافتسا يتلا تايلمعلا نم مغرلاب اذهو ،بناجلا اذهب ضوهنلل امئاد ىعست ةيدلبلا
.ةيدلبلا ىوتسم ىلع تارمملاو قرطلا ةكبشل رابتعالا ةداعإل ةيفاك ريغ ىقبت اهنأ

04 ـب ردقي يلام فالغ نم تدافتسا ةيالولا نأو ةصاخ بناجلا اذهب ديجلا لفكتلا يف ةنسلا هذه يف لمأن اننأ ّالإ
،جمانربلا اذه نم ءاهتنالا روف ،هنإف هيلعو ،ةيلحملا تاعامجلل نماضتلاو نامضلا قودنص راطإ يف ميتنس رايلم

.ةيدلبلل تارمملاو ةيرضحلا تاقرطلا هجو ريغتيس

ذيفنتلا تابوعصو فورظ مييقت .٢

لالخ نم كلذو ،اهعراوشل ةيويحلاو ةيكرحلا ةداعإو ناكسلل ةيشيعملا عاضوألا نيسحت ىلع ةيدلبلا صرح نإ
مزلأ ،هذهةينكسلا ءايحألا يف بعللا ةحاسمو ءارضخلاو ةحوتفملا تاحاسملا ةفاضإو يرضحلا نيسحتلا تايلمع
ةطلسلاو يندملا عمتجملا تاهيجوت ىتحو نينطاوملا تاعلطتو تالاغشنا عفرل ةديدج بيلاسأ دامتعا ةريخألا
: ربع كلذو ،ةيصولا

حـلاصملا ىلإ مـهـتاـحارـتـقاو مـهـتالاـغشنا فـلـتـخـم اـهـيـف عـفرـت يتـلاو نينـطاوـمــلــل ةــيــعوــبسألا تالاــبــقــتسالا–
.ةينعملا

.عيراشملا تارواشم دادعإو يبعشلا سلجملا ناجل لخاد لودجلا ةسارد–

بنجتل لاغشألاو ةيرضحلا ةئيهتلاب قلعتملا رطشلا ةصاخو ،ةيدلبلا حلاصملا فلتخم نيب قيسنتلا–
.تايحالصلا وأ ماهملا لخادت

تافصاوملا ىلع اهلولح نم دكأتلاو عيراشملا زاجنإ يف تاربخلاو تاساردلا بتاكمل ةداجلا ةراشتسالا–
.ةمزاللا

عيراشم اميس ال ،ةقرسلاو بيرختلل ضرعت دق ةزجنملا عيراشملا نم ريثكلا نأ ريكذتلا ردجي هّنأ ّالإ–
.ةيمومعلا ةرانإلا
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يف ةمهم جمارب نم دافتسا يذلا ةيدلبلا ىوتسم ىلع ءايحألا مهأ نم )٣ ح عاطقلا( يبرغلا لهسلا يح ربتعي–
 .اهريغو ةيراوج بعالم – بعل تاحاسم نم كلذك دافتسا امك ،نكسم8٢0١ يحل ةيرضحلا ةئيهتلا لاجم

يلام فالغ نم دافتسا يذلا ثلاثلا يرضحلا عاطقلل امئاد عباتلا ميرلا يحل ةبسنلاب هركذ نكمي ءيشلا سفن
ديسلل ةيناديملا ةرايزلا لالخ نم اذه ىتأت دقو ،يحلا اذهل ةيرذج ةفصب رابتعالا ةداعإل ميتنس رايلم0٢ ـب ردقي
.اهنيح يف رابتعالا نيعب تذخأ يتلا مهتالاغشنا اوحرط ثيح ءايحألا تايعمجب هئاقلو ةيالولا يلاو

ةبسانمب ةيالولا يلاو ديسلا فرط نم مهنيشدت مت بعلل ءاضفو نييراوج نيبعلم نم دافتسا يحلا اذه نأ امك
بناجب يحلا سفن يف رخآ يراوج بعلم زاجنإ متيس هّنإف كلذ ىلإ فض ،بابشلا ةدئافل549١ يام8 ىركذ
."مالسلا دبع لعبل" ةسردم

)ةدحوم ةيطمن( يرضح نيسحـت تايلمع .٣

تايبلسو تايباجيإ صالختساب انل تحمس ةيدلبلا ءايحأ بلغأ تسم يتلا يرضحلا نيسحتلا تايلمع نإ
: يتأي ام اهنع جتن يتلاو ،ةقباسلا يرضحلا نيسحتلا تايلمع لك

ةدشو ةريخألا هذه رمع لوط يف تايباجيإ نم اهيف امب كلذو ةلكشملا ةناسرخلاب ةفصرألا ةيسكت مادختسا–
.اهلمحت

تاقرطلاو ةفصرألا قلغ يدافتو تقولا لالغتساب انل حمسي امم ،اهقيبطت ةعرسو اهزاجنإ ةدم رصق–
.زاجنإلا تايلمع نع جتانلا

.هل ةزيمم ةيصاخو انول يح لك ءاطعإو ةفلتخملا لاكشألاو عباوطلا لامعتساب ةلكشملا ةناسرخلل حامسلا–

.فيظنتلا ةلوهسو ةكرحلاو ريسلا ةسالسب حمست ةناسرخلا ةيحطس–

لباوك وأ ةيئابرهكلا لباوكلا رورمل ةبسنلاب ةصاخ ،كلذ رمألا ىضتقا اذإ ،ةيليدعتلا لاغشألا زاجنإ ةلوهس–
.كانهو انه لجست يتلا ةيئاملا تابرستلا ضعب حالصإ ىتح وأ رئازجلا تالاصتا

سلجملا ءاضعأ ىلإ مهتالاغشنا عفرب انل تحمس نينطاوملاو يندملا عمتجملا عم ةيعوبسألا تاءاقللا نإ –
ديجلا لفكتلاب قلعتي اميف ةريبك ةباجتسا تيقل يتلاو ،ةيناث ةهج نم ةياصولاو ،ةهج نم يدلبلا يبعشلا

.يشيعملا مهراطإ نيسحت ىلإ فدهت يتلا مهبلاطمب

رييستلاو ةدايقلا ماظن فعض .٤

قلعتي اميف ةيالولل ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم ىلإ ةلكوم ةيلمعلا تناك رمألا ةيادب يف
ىعدتسا امم بولطملا ىوتسملا ىلإ قرت مل اهنأ ّالإ ،ىربكلا ةيناكسلا تاعمجتلل ةيرضحلا ةئيهتلا تايلمعب
يتلاو اهيلع فارشإلل تاساردلا بتاكم نم ديدعلاو تايدلبلل ةينقتلا حلاصملا كارشإ ىلإ ةيالولا يلوؤسم
.ةنيدملل رخآ هجو ءاطعإ فدهب كلذو تايدلبلا اهنم تدافتسا

نم تدافتسا اهنأ امك ،اهتينازيم نم تايلمعلا نم ديدعلا تلجس٢١0٢ ةنس ذنم ةبانع ةيدلب نإف هيلعو
تاعامجلل نماضتلاو نامضلا قودنص فرط نم كلذكو ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا راطإ يف ىرخأ تايلمع
ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدمو ةيدلبلا نم ةفلتخم تاراطإ ايناديم اهديسجت يف كراشو ،ةيلحملا
.ةءافك تاذ تاسارد بتاكم كلذكو ةيالولل

يرضحلا رييستلا يف ةيدلبلا يفظوم نيوكت لاجم يف.٥

نم ةيناديملا ةبرجتلا نأ الإ لاجملا اذه يف تاراطإلا نم ربتعم ددع ىلع رفوتت ةبانع ةيدلب نأ نم مغرلاب
لخدت يتلا تايلمعلا فلتخمل ديجلا ديسجتلا ءارو ريبكلا قئاعلا يه ىقبت ،ةيناث ةهج نم مهتلكسر مدعو ،ةهج

.ناديملا اذه يف
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ةعماجلا يلوؤسم عم ةديدعلا تالاصتالاب كلذو ،بناجلا اذه يف يدحتلا اذه عفر ىلع نيدهاج لمعن اننأ ّالإ
.نيوكتلا ةيلمع ثعب ىلإ اهلالخ نم فدهن ةكارش تايقافتا ماربإ فدهب

زاجنإلاو ريمعتلا تاودأ ةعاجن مدع .٦

)يضارألا لغش ططخمو ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا( ريمعتلا تاودأ صخي اميف •

ةيرضح باطقأ تحتف لغش ططخم5٣ ـب ردقت يتلاو ةبانع ةنيدمل يضارألا لغش تاططخم فلتخم نإ
:لثم ةديدج

ةيليوج5 يحل يرضحلا عسوتلا–

١ ىسيع يديس يرضحلا عسوتلا–

ةيدرولا ةبضهلا يرضحلا عسوتلا–

يابلا نانج يرضحلا عسوتلا–

.٢ ىسيع يديس يرضحلا عسوتلا–

قلعت ءاوس ةديدج ةيرضح اداعبأ اهئاطعإو ةميدقلا ءايحألل رابتعالا ةداعإب تاساردلا فلتخم تحمس امك
اهئارو نم فدهن هيراوج ةيمومع قفارمب اهديوزت عم ةديدج تاحاسو تاءاضف قلخ وأ تاقرطلا ةعسوتب رمألا
.نطاوملا نم ةرادإلا بيرقت ىلإ

ءانبلا ىلع دامتعالاب كلذو اهديدجتو ةيدلبلل ةينكسلا ةريظحلا معد يف تاططخملا هذه كلذك تمهاسو
يدومعلا ءانبلا تايلمعب فرعت اهتيقرتو ندملا روطت ةيلمع نأ ثيحب ،ةنيدملا هجو العف ريغ يذلا يدومعلا

.يقفألا سيلو

تاروصتلا رابتعالا نيعب نيذخآ اهئانب ةداعإو ةميدقلا تايانبلا مده ىلإ ّكالملا نم ديدعلاب ىدأ ءارجإلا اذه نإ
دوعتو ةهج نم اهينكاسب قيلت ةيقار تانكسو ءايحأ زاجنإ نع اثحب كلذو ،ريمعتلاو ءانبلا تايلمعل ةديدجلا

.ةيناث ةهج نم ةيلامجلا ةيحانلا نم ةنيدملا ىلع

ةبراحم يف ّىلجتملاو اثيدح ةدّيشملا ينابملا سناجتو ةقباطم ىلع ةينقتلا ةبانع ةيدلب حلاصم صرح نإ
ةينقتلا حلاصملا فلتخم عم يرود لكشب لمعت يتلاو ،اهب ةصاخ ةباين اهل صصخ يتلا ةيوضوفلا تانكسلا
.ةيالولاو ةرئادلل ةعباتلا

يف رخأتلا اهنم ،ةوجرملا فادهألا ىلإ لوصولا نود لوحت يتلا تابوعصلاو تابقعلا نم ريثكلا ىقبتو
ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم فرط نم يضارألا لغش تاططخم نم ديدعلا ىلع ةقداصملا
.ةيصولا ةطلسلا فرط نم اهيلع ةقداصملاو يدلبلا يبعشلا سلجملا ءاضعأ فرط نم اهيلع تيوصتلا نم مغرلاب

زاجنإلا ةادأ ةيفارتحاو ليهأت صخي اميف •

لماعتلاب ةدقاعتملا ةرادإلا مزلي5١0٢ ةنس ربمتبس6١ يف خّرؤملا5١/74٢ مقر ةيمومعلا تاقفصلا نوناق نإ
.زاجنإلا ءانثأ ةمج تابوعص ىقلتت نايحألا ضعب يف هنأ ّالإ ،يلام ضرع لقأل ةمدقملاو اينقت ةلهؤملا ةسسؤملا عم

عيمجل ةيناديملا ةعباتملا تايلمع فيثكت نم تاساردلا بتاكم وأ ةيدلبلل ةينقتلا تاراطإلا ىلع اّمإ متحي امم
 .نيلواقملا فرط نم زاجنإلا تايلمع ءانثأ ءاطخأ يف عوقولل ايدافت كلذو عيراشملا

ىلإ اهتاراشتسا فلتخم يف أجلت ،تاساردلا بتاكم نم ديدعلا عم اهتربخ ةجيتن ،ةيدلبلا نأ ىلإ ةراشإلا عم
مئادلا روضحلا لالخ نم كلذو ةيناديملا ةعباتملا يف ىتح وأ تاساردلا يف ءاوس ةديج جئاتن تطعأ يتلا بتاكملا
 .تاشرولا ىوتسم ىلع اهل نيعباتلا نيينقتلل
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ثلاثلا لصفلا

ةيمومعلا قفارملاو تاسسؤملا

ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص .٣١

تحت عوضوم يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص ّنإ
.ةلودلل ةيلاملا دراوملا ةيدودحمب تزيمت ةبعص فورظ يف899١ ةنس يف ئشنأ ،ةيلاملا ةرازو ةياصو

ةبحاص تاسسؤملا اههجاوت يتلا ليومتلا تابوعصب لفكتلا يف قودنصلل لكوملا يلوألا رودلا لثمتيو
باحصأ نيكمت لجأ نم هتلافك وأ هنامض لكش يأب ميدقتو يلاملا اهذيفنت ليهستب ،ةيمومعلا عيراشملا
.اهنويد غلبم ةئبعتو لاومألا يف تاقيبست نم ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدافتسالا نم تاقفصلا

تاقفصلا ميظنت اهب ءاج يتلا ماكحألل اقبط اهعيسوت مت ،اردان ّالإ سرامت مل يتلا ماهملا هذه ّنإ
ليومت يف ةرشابم لخدتلل الهؤم قودنصلا حبصأ اهبجومب يتلاو ،5١0٢و٢00٢ يتنس يف ايلاوت ةيمومعلا
قوقحلا ةئبعت ضورقو قبسم ليومتلاو ريتاوفو لاغشأ فوشك ديدست لالخ نم ةيمومعلا تاقفصلا
.ةبستكملا

عاونأ فلتخم ذيفنت يف صئاقن7١0٢–4١0٢ ةرتفلا لمش يذلا قودنصلل سلجملا مييقت رهظأو
.قودنصلل ديجلا يلاملا ءادألا نم مغرلاب اذهو ،)ةنيزخلا ضورقو ،عيقوتلاب ضورق( نامضلا

عرشو ةيسيئرلا ةمهملا نع قودنصلا دعتبا ،اهذيفنتو ةديدجلا تاجوتنملا هذهب لفكتلابف ،لعفلابو
يف اهتسرامم طورش ثيح نم حوضوب ةرطؤمو ،كونبلا تاصاصتخا نمض جردنت تايلمع ذيفنت يف

نامض ةادأ هرابتعاب قودنصلا رود حيضوت ةرورض لجعتسي يذلا رمألا ،ضرقلاو دقنلاب قلعتملا نوناقلا
.ةيمومعلا تابلطلاو تاقفصلا ذيفنتل الهسمو
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موسرملاب هؤاشنإ مت يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص ّنإ

تاقفصلا نامضل ينطولا قودنصلا ءاشنإ نمضتملاو899١ةنس رياربف١٢يف خّرؤملا76–89 مقر يذيفنتلا

ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتيو ةيلاملا ةرازو ةياصو تحت عوضوموهو ،١لدعملا ،هريسو هميظنتو ةيمومعلا

.ريغلا عم هتقالع يف ارجات ربتعيو يلاملا لالقتسالاو

تاقفصلل يلاملا ذيفنتلا ليهست لجأ نم هتلافكو هنامض ميدقت يف قودنصلل ةيسيئرلا ةمهملا لثمتتو

تاقفصلا باحصأل قودنصلا لخدت حمسيو .ةيمومعلا زيهجتلا جمارب ذيفنت راطإ يف ةمربملا ةيمومعلا تابلطلاو

مهنويد غلبم ةئبعتو لاومألا يف تاقيبست نم ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدافتسالاب ةيمومعلا تابلطلاو

.نييمومعلا فرصلاب نيرمآلا ىلع اهنوكلتمي يتلا

تعّسو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت ةنمضتملا ةيسائرلا ميسارملا يف ةصاخ ماكحأ٢00٢ ةنس ذنم تءاجو

تافوشك ديدست ةصاخ ،ةيمومعلا تاقفصلا ليومت يف ةرشابم لخدتلا ةيحالص هحنم لالخ نم قودنصلا ماهم

.مهتدئافل تاقيبست حنم قيرط نعو تاقفصلا باحصأل ةقحتسملانويدلا ةئبعت ناونعب ريتاوفو

97٢١ ـب ردقت نئابز ةظفاحو7١0٢ ةنس يف جد رايلم64٣,4 ىلإ لصي لامعأ مقرل هقيقحتب قودنصلا نإ

.ةيمومعلا تاقفصلا ليومت قوس نم %٢١  ةصح لثمي حبصأ ،صاخلا عاطقلل عبتت %49 اهنم ،ةسسؤم

ادادتما ،7١0٢ ةنس يف ،ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص ىلع ةبساحملا سلجم اهب ماق يتلا ةباقرلا ربتعتو

ضورقلا نامض قودنص نم ّالك بيترتلا ىلع6١0٢و5١0٢ يتنس يف تصخ يتلا عوضوملا سفن نم ةباقرلل

ىوتسم ىلع تمت يتلا تاقيقدتلا تلمش دقو .يراقعلا ضرقلا نامض ةكرشو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل

ترهظأو .7١0٢ ىلإ4١0٢نم ةرتفلا لالخ هماهملهتسرامم طورشو هريسو ريخألا اذه ميظنت قودنصلا رقم

نامضلا عاونأفلتخمل قودنصلا فرط نم ذيفنتلا زيح عضو يف صئاقن سلجملا اهيلإ لصوت يتلا تانياعملا

.ديجلا يلاملا هئادأ نم مغرلاب ،)ةنيزخلا ضورقو ،عيقوتلاب ضورقلا(

هريسو هميظنتو ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص ءاشنإ فورظ .١

قودنصلا ءاشنإ فورظ .١.١

اصوصخ ،زيمت بعص يداصتقا فرظ يف899١ ةنس رياربف يف ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص ءاشنإ مت

لجأ نم نامضلا لئاسو نم ةعومجم ةيقرت يف ةيمومعلا تاطلسلا ةبغرو ةلودلل ةنيازيملا دراوملا ةيدودحمب

تاسسؤم نم ديدعلا عضو مت قايسلا اذه يفو .يكنبلا ليومتلل صاوخلاو نييداصتقالا نيلماعتملا لوصو ليهست

تاسسؤملل ضورقلا نامض قودنصو )799١( يراقعلا ضرقلا نامض ةكرش رارغ ىلع ةصصختملا نامضلا

.)400٢( ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل رامثتسالا ضورق نامض قودنصو )٢00٢( ةطسوتملاو ةريغصلا

اههجاوت يتلا ليومتلا تابوعصب ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا عم قافتالاب لفكتلل قودنصلا ءاشنإ ءاجو

ةلودلا ةينازيم نم ةلومملا ةيمومعلا عيراشملا ذيفنت لاجم يف ةيمومعلا تابلطلاو تاقفصلا ةبحاص تاسسؤملا

.جماربلا هذه ناونعب ةلجسملا عيراشملل يلاملاو يداملا ذيفنتلا ىوتسم نيب نزاوتلا قيقحتل اذهو

899١ ةنس رياربف١٢ يف خّرؤملا76-89 مقر يذيفنتلا موسرملل لّدعملا800٢ ةنس رياني9١ يف خّرؤملا60-80 مقر يذيفنتلا موسرملا١
.هريسو هميظنتو ةيمومعلا تاقفصلا نامضل ينطولا قودنصلا ءاشنإ نمضتملاو
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ليوطلا راسملابو ،ةيلاملا ةنسلا ةيادب يف تادامتعالا عضوب صوصخلا ىلع ةطبترملا تابوعصلا هذه ّنإ
ةربتعملا تاريخأتلل اردصم بلاغلا يف ربتعت ،ةيكنبلا تالافكلا عضو ةيرابجإو ديدستلا ةبقارمو فرصلاب رمألل
.نيدروملاو زاجنإلا تاسسؤم ريتاوفو لاغشألا تافوشك عفد بايغ ىتحو

تاجايتحا اهنع جتني ةيمومعلا تاقفصلا غلابم ةيمهأ اهيلإ فاضت يتلا هالعأ ةروكذملا رصانعلا نإ ،لعفلاب
تاشرولا نيومتو بيصنتب ةقلعتملا تاقفنلا ةهجاوم لجأ نم تاقفصلا ةبحاص تاسسؤملل ليومتلا يف ةريبك
.اهل ةلكوملا زاجنإلا لاغشأ لامكتساو ةعباتم اذكو

قودنصلا ميظنت .١.٢

.ماع ريدم هريديو ةرادإ سلجم قودنصلا ريسي ،هالعأ روكذملا76-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط

60-80 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب8002 ةنس يف هتليكشت ةعجارم تمت يذلا ةرادإلا سلجم سأريو
.ةنيزخلل ماعلا ريدملا ،اقباس روكذملا76-89 مقر يذيفنتلا موسرملل لدعملا ،8002 ةنس يفناج91 يف خرؤملا

جماربلاو يلخادلا نوناقلا اميس ال ،هريسو قودنصلا ميظنتب ةقلعتملا لئاسملا لك يف ةرادإلا سلجم لوادتيو
.تايلمعلا ةجلاعمل ةماعلا طورشلا اذكو رامثتسالاو تاطاشنلل ةيريدقتلا

رييستلل ةيرورضلا تايحالصلا لكب عتمتيو ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف قودنصلل ماعلا ريدملا كراشي
ةيريدقتلا لوادجلا دادعإو ،تاطاشنلا جمارب حارتقاو ،نيمدختسملا رييستب قلعتي اميف اميس ال ،قودنصلل ديجلا
عيقوتلاب مازتلاو ةلافكو نامض لك مدقيو تادنسلاو قاروألا لك ىلع رّهظيو قفاويو عقويو تاقفنلاو تاداريإلل

.قودنصلا فدهو نوناقلل اقبط

ةيزكرم تايريدم تس يف يزكرملا ىوتسملا ىلع لكيهم قودنصلا نإف ،يلخادلا هميظنت صخي اميفو
نم ةلكشم ةماع ةنامأو )دراوملاو ةبساحملاو ةيلاملا ،تامازتلالا ،يلآلا مالعإلاو ميظنتلا ،قيقدتلا ،ةماعلا ةرادإلا(
 .تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلاو رييستلا ةباقرب يلاوتلا ىلع نيلوؤسم ماهمب نوفلكم هدعاسي ماع نيمأ

،)رئازجلا( طسولا ىوتسم ىلع ةدجاوتم ةيوهج تايريدم عبرأ ىلع قودنصلا رفوتي يوهجلا ىوتسملا ىلع
نيتعبات ،فيطسو فلشلا ةيالو نم لك يف نيتقحلمو ،)ةلقرو( بونجلاو ،)نارهو( برغلاو ،)ةنيطنسق( قرشلاو
.ةنيطنسقو نارهو نم لكل ةيوهجلا تايريدملل يلاوتلا ىلع

ريطأتلا يمدختسم نيب نيمسقم ،7102 ةنس ربمسيد13 يف نوع642 قودنصلا يمدختسم دادعت غلبيو
ةنيعم ةباش تاراطإ نم اساسأ نوكملا دادعتلا اذه نإ .)66( ذيفنتلا يمدختسمو )61( مكحتلا يمدختسمو )461(
لمعلا بصانم ماهم نأ امك .قودــنصلل يلـخادلا مــيظنتلل اــقبط لــكايهلا نيب ةــنزاوتم ةــفصب عزوــم ةــمئاد ةــفصب
.ةرادإلا سلجم فرط نم اهيلع قداصملا ماهملا ةنودم يف ةددحم يلخادلا ميظنتلا يف ةررقملا

قودنصلل يتامولعملا ماظنلا .١.٣

اميس ال ،تابوعص نودب نكي مل قودنصلل يساسألا نوناقلا نمضتملا موسرملا ماكحأل ذيفنتلا زيح عضو نإ
تايصوصخلل ارظن اهب لفكتلا لجأ نم اهعضو بجي يتلا تاءارجإلاو لئاسولا ديدحتو هماهم مهفب ةقلعتملا كلت
.هلخدت قاطن زيمت يتلا

قلعتملا ميظنتلا روطتو يجراخلا هطيحم عم هلخدت لئاسو فييكتب ةمظتنم ةفصب قودنصلا ماق دقو
.هرييستب ةقلعتملا بناوجلا نم بناج لكل ةلصفم تاءارجإ عضوب كلذو ،ةيمومعلا تاقفصلاب

،يلخادلا قيقدتلا ،ةيرشبلا دراوملا( يرادإلا رييستلا لاجم يف ءاوس ةبوتكم تاءارجإب قودنصلا دوزت اذكهو
ةمدقملا تابلطلا ةجلاعمب ةقلعتملا كلت ،صوصخلا ىلع ،ةينهملا تاءارجإلا لاجم يف وأ )يلخادلا ميظنتلاو ةيلاملا
عوضوم نكت مل تاءارجإلا هذه نأ عم ،ةرتوفلاو تامازتلالا رييستو ،قودنصلا تاجوتنم فلتخم نم ةدافتسالل
.ةرادالا سلجم لبق نم ةقداصم

قودنصلا بلط ،اهرشنو اهتجلاعمو هتاطاشنب ةقلعتملا تامولعملل لثمأ رييست لجأ نمو ،رخآ بناج نمو
ةمظنأ عضو ىلع ةدعاسملا لجأ نم يبوروألا داحتالل ةربخلا زكرم ةمهم نم ،5002 ةنس يف يلخاد قيقدت ءارجإ

.ةيرئازجلا ةيلاملا تاسسؤملا ةدئافل ةيتامولعم
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.”نامض“ يمس جمدم يتامولعم ماظن عضو ىلع ةرادإلا سلجم ةقداصم اهنع بترت قيقدتلا اذه جئاتن نإ

8002 ةنس يف دنسأف زاجنإلا امأ ،يمومع لماعتم عم6002 ةنس يف عورشملا ةعباتمو ميمصت ةقفص ماربإ مت
.2102 ةنس يف لالغتسالا زيح عضوو1102 ةنس يف عورشملا مالتسا متو .صاخ لماعتمل

تاـقـيـبـطـتـلـل لوـخدــلا نإ .قودــنصلــل تاــموــلــعملا ماــظــنــل ةــيسيــئرــلا تازــيــهــجــتــلا قودــنصلا رــقــم لــبــقــتسيو
اهيف امب رقملا يف قودنصلا ىوتسم ىلع اوناك ءاوس نيلمعتسملا فرط نم يقيقحلا تقولا يف متي تايطعملاو
.)بونجلاو قرشلاو برغلل ةيوهجلا تايريدملا( ةديعبلا عقاوملا ىوتسم ىلع وأ طسولل ةيوهجلا ةيريدملا

،نيسدنهمو ماسقأ ءاسؤر ةثالث مضت يلآلا مالعإلاو ميظنتلل ةيريدم ىلع رفوتي قودنصلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 .ةيوهج ةيريدم لكل يلآلا مالعإلا يف سدنهم ىلع ةدايز لكايهلا مسقل رخآلاو تامولعملا ماظن مسقل دحاو

هتدايق تايفيك كلذكو ”نامض“ هلالغتساو تامولعملا ماظن عضول ةيسيئرلا تايلمعلا صحف نع جتنو
: ةيتآلا تاظحالملا ةلماشلا

 يلآلا مالعإلل يهيجوتلا ططخملا لامكتسا مدع –

لاغشأ نإف ،)%79( هرييست زيمت يتلا ةيلآلا ةجرد ىلع ةوالعو نيتيرشع ذنم قودنصلا ءاشنإ نم مغرلاب
ةنس يف ”نامض “ تامولعملا ماظنل يئاهنلا مالتسالا دعب اهيف عرش يتلا يجيتارتسالا يلآلا مالعإلا ططخم ميمصت
.اهلامكتسا متي مل ،5102

 تامولعملا ماظن ةطيرخ دادعإ مدع –

ةيفيظولاو نهملا : عبرألا ىؤرلل نمضتملاو( يتامولعملا هماظنل ةــلماش طــئارخ دادـــعإب قودـــنصلا مــقي مل
ىدملا ىلع تاجايتحالا ديدحتو دوجوملا ليلحت ةبوعص نم ديزي ةلماشلا طئارخلا بايغ نإ ،)ةينقتلاو ةيقيبطتلاو
.تامولعملا ماظن لاجم يف طسوتملا

رطاخملل ةطيرخ بايغ  –

راطإ يف ةيرورض ةيلبق ةوطخ تامولعملا ماظنب ةطبترملا ةيجراخلاو ةيلخادلا رطاخملا ةطيرخ دعت
نامضب حمسي ال قودنصلا ىوتسم ىلع تامولعملا ماظنب ةطبترملا رطاخملا ةطيرخ بايغ نإ .نيمأتلا ةسايس
.تامولعملا ماظن نيمأتل لثمأو لاعف رييست

 قودنصلا طاشن مييقت .٢

ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص نإف ،ركذلا فلاسلا76-89 مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا صن بسح
نم ةلومملا ةيمومعلا تابلطلاو تاقفصلل يلاملا ذيفنتلا ليهست ىلإ اهئارو نم فدهت ةلودلل ةيساسأ ةليسو دعي
 .ةيمومعلا زيهجتلا جمارب نمض ةلجسملاو ةلودلا ةينازيم

كونبلا ىدل ةدافتسالا نم تاقفصلا باحصأل حامسلل هتلافكو هنامض لكش يأب مدقي ساسألا اذه ىلعو
عــيراشملا زاــجــنإ ةــبساــنمب ةــقــحــتسملا مــهــنوــيد غــلــبــم ةــئبــعــتو لاوــمألا يف تاــقــيــبست نــم ةـــيـــلاملا تاسسؤملاو
0521-20 مقر يسائرلا موسرملا اهب ءاج يتلا تاليدعتلل اعبت قودنصلا لخدت لاجم عيسوت مت دقو .ةيمومعلا

اهيلع ءاقبإلا مت يتلاو ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو2002 ةنس ويلوي42 يف خرؤملا
تاقفصلا ميظنت نمضتملاو5102 ةنس ربمتبس61 يف خرؤملا742-51 مقر يسائرلا موسرملا يف اهسيركتو
.ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا

 .ةنيزخلا ضورقو عيقوتلا وأ مازتلالاب ضورقلا امهو نيتئف نم ةلّكشم قودنصلا اهب لفكتي يتلا تاجوتنملا نإ

7 يف خرؤملا632-01 مقر يسائرلا موسرملا نم111 ةداملاو2002 ةنس ويلوي42 يف خرؤملا052-20 مقر يسائرلا موسرملا نم89 ةداملا1
.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو0102 ةنس ربوتكأ
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 عيقوتلاب وأ مازتلالاب ضورقلا .٢.١

،)ةدحاو ةرم الإ ذيفنتلا زيح هعضو متي مل يذلا( يطايتحالا نامضلا يف اساسأ عيقوتلاب ضورقلا لثمتت
.تالافكلا فلتخم رادصإ كلذكو

 يطايتحالا نامضلا.أ

اقبط ةيمومعلا تابلطلاو تاقفصلا باحصأل قودنصلا اهمدقي يتلا تانامضلا دحأ لثمي تادنسلا لفك نإ
76-89 مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا رتفدل اقبط نامضلا اذه نكميو .هءاشنإ نمضتملا موسرملل
ةهجوملا ةينوناقلاو ةيدقاعتلا تاقيبستلا نم ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدافتسالا نم ركذلا فلاسلا
نم هلفك متيس يذلاو اهكونب حلاصل رمأل دنس باتتكا لباقم اذهو تاقفصلا زاجنإب ةقلعتملا تاقفنلاب لفكتلل

.قودنصلا فرط

نم كنب لك عم راطإ ةيقافتا عورشم8991 ةنس يف قودنصلا دادعإ هنع جتن ذيفنتلا زيح ةمهملا هذه عضو نإ
.ةيمومعلا تاقفصلا ليومت ةعباتمو ةيوستب حامسلاو كونبلا هذه نيبو هنيب تاقالعلا ريطأت لجأ

كونبلا ضعب تربع ،ركذلا فلاسلا76-89 مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأب لالخإلا نودو هنأ ريغ
تانامضلاو تالافكلا ميلست لاجم يف قودنصلا صاصتخا ىدمب قلعتت تاظحالم ىلع راطإلا ةيقافتالا ءاضمإ دنع
.اهاوس نود كونبلا اهب موقت ةيلمع ةريخألا هذه بسح ىقبي يذلاو

كونبلا عم يقيسنت عامتجا ميظنت ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةينهملا ةيعمجلا نم بلط ،راطإلا اذه يفو
.9991 ةنس ويلوي يف دقع دق عامتجالا اذه ناكو .قودنصلا نيبو اهنيب تاقالعلا ةقيقد ةفصب ديدحتو

فرصلاب نيرمآلا غيلبت لجأ نم )ةيلاملا ةرازو( ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا ةلسارمب قودنصلا ماق ،اذهل اعبتو
نم ةملسملا نامضلا تالافكب ةقلعتملاو ركذلا ةقباسلا2 ةداملا ماكحأ ذيفنتلا زيح عضوب نييمومعلا نيبساحملاو
  .بولطملا ىوتسملا غلبت مل تاءارجإلا هذه نأ ريغ .قودنصلا

ىلع رفست مل هالعأ اهيلإ راشملا تاءارجإلا نأ ،7102 ةنس ةياغ ىلإ قودنصلا طاشن يف قيقدتلا نّيب ،لعفلاب
زيح جوتنملا اذه عضو متو .8991 ةنس يف قودنصلا ءاشنإ ذنم جوتنملا اذه ناونعب ةدحاو ةيلمع ىوس زاجنإ
نم تبلط يتلاو راديس ينيج ةسسؤم ةدئافل )9991 ةنس يف( قودنصلا طاشن نم ةيناثلا ةنسلا لالخ ذيفنتلا
فشكب قلعتي بلطلا اذهو .يرئازجلا يجراخلا كنبلا ىدل ةنيزخ قيبست نم ةدافتسالا لجأ نم ءاضمإ قودنصلا
يأ جد23,772.730.44 غلبمب ةنيزخ ضرقل انامض قودنصلا هلجأ نم حنم يذلاو جد66,695.640.55 غلبمب لاغشأ
    .0002 ةنس وينوي02 يف ةيلمعلا هذه ةيفصت متو .نيدلا نم 08%

 : يتأي امب صوصخلا ىلع قودنصلا بسح رسفي جوتنملا اذهل دودحملا ءوجللا نإ

،)رئازجلا كنب( رادصإلا ةسسؤم ىدل كونبلا ليومت ةداعإ لاجم يف ةيليضفت تايلآ بايغ  –

،ءاضمإلا تازايتما بايغ  –

اهنكمي ةريخألا هذهو .ةيمومعلا كونبلا نم اساسأ نونوكتي ةيمومعلا تاقفصلا ليومت يف نولخدتملا  –
 .قودنصلا ىلإ ءوجللا نود عونلا اذه نم تانامض ىلع لوصحلا لجأ نم ةيلاملا ةرازو ىلإ ةرشابم ءوجللا

تالافكلا .ب

تاقيبستلا عاجرتسا تالافك يف ةلثمتم تالافك رادصإ قودنصلا نكمي ةيمومعلا تاقفصلا ميظنتل اقبط
مت يتلا دهعتلا تالافكو نامضلا تالافكو ذيفنتلا نسح تالافكو نيومتلا تاقيبست عاجرتسا تالافكو ةيفازجلا
.5102 ةنس يف اهجاردإ

ةحلصملا ىدل ةدافتسالا لجأ نم ةلافك رادصإ قودنصلا نم اوبلطي نأ تاقفصلا باحصأ نكمي ،اذكهو
وأ تاقفصلا زاجنإ راطإ يف ةررقملا تاقفنلا ةيطغتل ةهجوم ةينوناقو ةيدقاعت تاقيبست ديدست نم ةدقاعتملا
لفك لالخ نم سيلو قودنصلا نع ةرشابم ةرداص تالافكلا نأ حيضوتلا ردجي هنأ ريغ .ةيمومعلا تابلطلا
  .هءاشنإ نمضتملا موسرملا يف ةيادبلا يف ررقم وه امك كنبلا ىدل دقاعتملا فرط نم ةبتتكملا رمأل تادنسلا
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)جد رايلم : ةدحولا(

تالافكلا غلبمتالافكلا ددع

عاجرتسا ةلافك
 نيومتلا تاقيبست

عاجرتسا تالافك
 ةيفازجلا تاقيبستلا

دهعتلا تاقيبست

نسح تاقيبست
ذيفنتلا

 نامضلا تاقيبست

عومجملا

2

8

12

79

0

100

46,30 -

22,54 -

20,48 -

17,63 -

-

19,22 - 

13

13

50

27

0

100

45,23 -

68,41 +

8,25 -

10,28 +

-

12,89 +

54

142

210

1378

-

1784

12,575

15,951

5,707

13,068

-

47,301

6,887

26,864

5,236

14,411

-

53,398

29

110

167

1135

-

1441

نييعتلا

قودنصلا تايطعم: ردصملا

قودنصلا تايطعم : ردصملا

٧١٠٢ ةينب20162017

%

روطت
٦١٠٢/٧١٠٢

%

٧١٠٢ ةينب20162017

%

روطت
٦١٠٢/٧١٠٢

%

)جد رايلم : ةدحولا(

ةعوضوملا تالافكلا١٣/٢١/٦١٠٢ ىلإ يراجلا
١٣/٢١/٧١٠٢ ىلإ يراجلاحونمملا ديلا عفر٧١٠٢ ةنسل

طسولل ةيوهجلا ةيريدملا

قرشلل ةيوهجلا ةيريدملا

برغ ةيوهجلا ةيريدملا

بونج ةيوهجلا ةيريدملا

عومجملا

24,220

13,315

8,243

3,260

49,038

205,101

46,099

38,382

10,741

300,323

192,869

51,103

40,874

11,117

295,963

36,452

8,311

5,752

2,883

53,398

نايبلا

اذـــه عــجريو .6102 ةــنس يف ةــلافك4871 لــباقم ،7102 يف ةــلافك1441 قودــــنصلا نـــع ةرداـــصلا تالاــفكلا ددــــع غـــلبيو
.ةيمومعلا زيهجتلا جمارب ىلع ترثأ يتلاو ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةررقملا ةينازيملا تاءارجإلا ىلإ ضافخنالا

%05 ـب ردقت ةصحب ةحونمملا ةيفازجلا تاقيبستلا عاجرتسا تالافك ةنميه هالعأ لودجلا تايطعم رهظتو
.7102 ةنس يف ةعوضوملا عيقوتلاب ضورقلا نم

ىلإ7102 ةــــنس رـــــبمسيد13ىلإ فوـــــقوملاو ضورـــــقلا نـــــم عوـــــنلا اذــــــه ناوــــنعب يراــــجلا ضرـــــقلا غــــلبم لـــــصيو
.جد رايلم893,35 غلبم ،اهدحول7102 ةنسل ةبسنلاب ذيفنتلا زيح ةعوضوملا تالافكلا تغلب امك .جد رايلم323,003
: يتأي امك ،ةيوهجلا تايريدملا بسح اهعيزوت يتآلا لودجلا ضرعيو

ريخألا اذه ددحي .6102 ةنس يف نيحم بيتك يف ةنيبم عيقوتلا ضورقب ةقلعتملا تافلملا ةجلاعم تاءارجإ نإ
،ةداــفتسالل ةــلهؤملا تاــقفصلاو تاــسسؤملاو ،قودــنصلا ةــمهاسم ىلإ لوــصولا طورــشل ةــمظنملا بــناوجلا لـــك
  .اهغيلبتو اهلوبقو اهلابقتسا طورش اذكو ضورقلا تافلم ةجلاعم راسمو

: يتأي امك ةنّيبم7102و6102 يتنس يف قودنصلا نع ةرداصلا تالافكلا ةينب
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اذه ىلع ريبكلا بلطلا ببسب ،ةعوضوملا ضورقلا نم ربكألا ةصحلا7102 ةنس يف عيقوتلاب ضورقلا لكشتو
.كونبلا ىوتسم ىلع قبطم وه ام عم ةنراقم قودنصلا فرط نم بولطملا رجألا فعضو نيلماعتملا فرط نم جوتنملا

 ةنيزخلا ضورق حنم .٢.٢

تابوعص ببسبو ةيادبلا يف قودنصلل ةلكوملا ماهملا ذيفنت دنع اهتهجاوم تمت يتلا تابوعصلل ارظن
تاءارجإ زيمي يذلا ءطبلل ةجيتن ،ةيمومعلا تابلطلاو تاقفصلا ةبحاص تاسسؤملا ىلع عقت يتلا ةنيزخلا
ليومت يف ةرشابم لخدتلل2002 ةنس نم ءادتبا قودنصلا ليهأت مت ،ريتاوفلاو لاغشألا تافوشكل ديدستلا
.ةيمومعلا تابلطلاو تاقفصلا

ةنس ويلوي42 يف خرؤملا052-20 مقر يسائرلا موسرملا نم89 ةداملا بجومب جردأ يذلا صاصتخالا اذه نإ
نم6411 ةداملا ماكحأ بجومب اضيأ هسيركت مت ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو2002
ةــــيمومعلا تاـــقفصلا مــــيظنت نــــمضتملاو5102 ةـــنس رــــبمتبس61 يف خرؤـــــملا742-51 مــــقر يـــسائرلا موــسرملا

 : قيرط نع اميس ال ،ةيمومعلا تاقفصلا ليومت يف لخدتلا قودنصلا نكمي اذكهو .ماعلا قفرملا تاضيوفتو

،ةيمومعلا تاقفصلا باحصأل نويدلا ةئبعت ناونعب ريتاوف وأ فوشك ديدست –

ةدقاعتملا ةحلصملا هل فرتعت نأ لبق ةيمومعلا ةقفصلا بحاص ةنيزخ نيسحتل قبسملا ليومتلا راطإ يف –
،ديدستلا يف هقوقحب

،ةبستكملا قوقحلا لباقم ضرقلا راطإ يف –

تاقفصلا فلتخمل ةيزايحلا نوهرلا لباقم ةحونمملا ةيئانثتسالا تاقيبستلا ىلع نامضلا راطإ يف –
.ةدقاعتملا حلاصملا لبق نم ةمربملا

  : امهو نيساسأ نيلكش ماكحألا هذه ديسجت ذخأ ةيقيبطتلا ةيحانلا نم

ةنياعملاو ةدلوتملا ديدستلا قوقح ىلع تاقيبستلا حنم ىلإ فدهيو نويدلا ةئبعت لوألا لكشلا صخي
نم قودنصلا ليومت نم ةدافتسالل ةلهؤملا تاسسؤملا ديفتست نأ نكمي هيلعو ،اهتاعرفتو ةلودلا ىلع ةكولمملا
تاسسؤملل ةقحتسملا ريخأتلا دئاوف نع لزانتلا لالخ نم متي قودنصلا رجأ نأ ذإ ،فيراصم نودب تاقيبستلا

.تالومعلا ةرتوف نمضتملاو قودنصلل تاءارجإلا بيتك يف حضوم وه امك

تافوشك ىلع تاقيبست قودنصلا ليومت نم ةدافتسالل ةلهؤملا تاسسؤملا حنمب يناثلا لكشلا قلعتيو
.اهديدستب عورشملا بحاص موقي نأ لبق اذهو ةيمومعلا تاقفصلا زاجنإ راطإ يف ةرداصلا ريتاوفلا وأ لاغشألا

.قودنصلا رجأ قيبستلا نم ةديفتسملا ةسسؤملا لمحتتو

.قودنصلا ةدئافل ةقفصلل يلعفلا نهرلا رفوتب ،صوصخلا ىلع طورشم نيلكشلا الك يف قودنصلا لخدت نإ

نويدلا ةئبعت ضورق .أ

بحاص لكل قودنصلا فرط نم حنمي ةنيزخ قيبست تاقفصلا باحصأل ةقحتسملا نويدلا ةئبعت ربتعت
يف ةددحملا لاجآلا يف ،تاقيبستلل عفدلاب رمألاب ةدقاعتملا ةحلصملا اهيف موقت ال ةلاح لك يف ،ةيمومع ةقفص

.هالعأ روكذملا742-51 مقر يسائرلا موسرملا نم2212 ةداملا

: لالخ نم ايجيردت اهحيضوت مت ديدجلا جوتنملا اذه ذيفنتل ةيرورضلا طورشلا نإ

اقيبطت ةذختملاو5002 ةنس ويام91 خيراتب )ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو ةميلعت غيلبت –
نامض قودنص ديدست نكمي“ اهبجومب يتلاو5002 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملا12-40 مقر نوناقلا نم36 ةداملل
79و77و16 داوملاو ”هحلاصل ةنوهرم ةيمومع تاقفص ذيفنت نع ةمجانلا ةيريخأتلا دئاوفلل ةيمومعلا تاقفصلا

.ركذلا فلاسلا052-20 مقر يسائرلا موسرملا نم893و

موسرملا نم111 ةداملاو ،2002 ةنس ويلوي42 يف خرؤملا052-20 مقر يسائرلا موسرملا نم89 ةداملا يف هرارقإ مت ءارجإلا سفن1
.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملا0102 ةنس ربوتكأ7 يف خرؤملا632-01 مقر يسائرلا

.هالعأ روكذملا052-20 مقر يسائرلا موسرملا نم رركم77 ةداملل لدعملا2
: هانأ اهيلع صوصنملا طورشلا بسح نهرلل ةلباق اهقحالمو ةيمومعلا تاقفصلا“742-51 مقر يسائرلا موسرملا نم541 ةداملا ايلاح3

.ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص وأ ةيفرصم تاسسؤم ةعومجم وأ ةسسؤم ىدل الإ يزايحلا نهرلا متي ال -
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لاملا سأر عفرل5002 ةنس تشغ يف ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا لبق نم جد رايلم3 غلبمب لوألا ءزجلا ةئبعت –
.ةقحتسملا قوقحلا ةئبعت ضورق ذيفنتلا زيح عضو لجأ نم قودنصلل يعامتجالا

ينطو يسارد موي( نيينهملاو ءاكرشلا ةدئافل ماظنلا اذهب فيرعتلل5002 ةنس يف ةيسارد مايأ ميظنت –
.)نارهوو ةنيطنسقو رئازجلا يف اهميظنت مت ةيوهج ةيسارد مايأ ةثالثو

مدقملا ضرقلا غلبيو .عبارلا يثالثلا لالخ ةدحاو ةيلمع قودنصلا زجنأ ،5002 ةنس ناونعبو راطإلا اذه يفو
.جد نويلم658,01 ةيلمعلا هذه صخي اميف

قودنصلا ضبق اهنع جتني قودنصلا فرط نم ةيمومعلا تاقفصلا ةزئاحلا تاسسؤملل نويدلا ةئبعت نإ
مقر يسائرلا موسرملا ددحيو .ةينعملا زاجنإلا ةسسؤم ةدئافل عورشملا بحاص ىلع ةقحتسملا ريخأتلا دئاوفل
ةردقملا ةينوناقلا ةرتفلا زواجت متي امدنع ةسسؤملل عجرت يتلا دئاوفلا هذه باسح تايفيك221 هتدام يف51-742
 .ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم يئزج وأ يلك ديدست يأ متي نأ نود ،اموي03 ـــب

تاسسؤملا هنم بلطت امدنع عفدلاب رمألا مدع نع ةجتانلا ريخأتلا دئاوف نع قودنصلا حلاصل لزانتلا متيو
.ةدلوتملاو ةنياعملا قوقحلا ةئبعت

نع لزانتلل )قودنصلاو زاجنإلا ةسسؤمو عورشملا بحاص( ةيثالث ةيقافتا دادعإ قودنصلا قتاع ىلع عقيو
 .قودنصلا حلاصل ريخأتلا دئاوف

اقبط5002 ةنس يف جد نويلم001 غلبمب دحاو ءزج ةئبعتب ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا تماق ساسألا اذه ىلعو
فرط نم ريخأتلا دئاوف ديدست لجأ نم ،5002 ةنس ويام9 خيراتب قودنصلاو ةيلاملا ةرازو نيب ةعقوملا ةيقافتالل
.هحلاصل ةنوهرملا ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنت نع ةجتانلاو قودنصلا

نإ .5002 ةنس يف قودنصلا فرصت تحت عضوي جد نويلم003 غلبم صيصخت ىلع ةينعملا ةيقافتالا تصنو
متيو قودنصلا مساب ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل حوتفملا لاومألا عاديإ باسح لالخ نم متي ريخأتلا دئاوف ديدست
ةعطتقملا غلابملا تلصوو .باسحلا اذه نم قودنصلا فرط نم ريخأتلا دئاوف ناونعب ةقحتسملا غلابملا عاطتقا

.جد53,049.724.03 ىلإ7102و5002 ةنس نيب

حمست يتلا ريخأتلا دئاوف نع لزانتلا ةيقافتال اقبط زاجنإلا ةسسؤم ناكم قودنصلا لحي ،ءارجإلا اذهل اعبتو
ةأبعملا قوقحلا ناونعب )ةنيزخلا قيرط نع( فرصلاب رمآلا لبق نم اهعفدب رمألا مت يتلا تاديدستلا ملستب هل
تاقفصلا باحصأل فرصلاب نيرمآلا اهعفدي يتلا ريخأتلا دئاوف لباقملا يف ملتسيو ،ةقفصلا ذيفنت نع ةجتانلا
   .ةيمومعلا

نورمآلا اهيف ناك فورظ يف هب ةردابملا تمت ةبستكملا قوقحلا ةئبعت ضرق عضو نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
ةيلاملا زيمت تناك يتلا ةحيرملا ةيعضولا ىلإ رظنلاب ةنيزخلا يف يأ عفدلا يف تابوعص نوهجاوي ال فرصلاب
ضعب فرعت ةيمومعلا ةيلاملا تأدب يتلا ةرتفلا يهو6102 ةنس نم ءادتبا الإ هيلإ ءوجللا متي مل يلاتلابو .ةيمومعلا
7002و6002 نيب ةزجنملا ةبستكملا قوقحلا ةئبعتب ةقلعتملا تايلمعلا ةلق ريبك دح ىلإ رسفي ام ،تابوعصلا

.)6102و8002 نيب ةيلمع يأ زاجنإ متي مل( جد828.852.733 هردق مازتلا غلبم قفاوي ام يأ ةيلمع62 ــــب ردقت يتلاو

ىلإ تــــــلصو ةــــيلامجإ تاـــــمازتلا ةـــــميقب7102 ةــــــنس يف ةــــيلمع82 ةزــــــجنملا تاـــيلمعلا تــــــغلب لـــــباقملابو
.جد631.206.463.2

 ةرشابملا ةنيزخلا تاقيبست .ب

عفدلا يف قحلا تاداهش ميلست حنم صخي اميف عيراشملا باحصأ فقومو ةطبترملا تابوعصلا ىلإ رظنلاب
تاقفصلا باحصأ نولماعتملا اههجاوي يتلا ةنيزخلا تابوعصل رظنلابو قوقحلا ةئبعت ضرق ذيفنتل ةيرورضلا
افوشك اهلجأ نم دعأ يتلا لاغشألا ىلع ةنيزخلا تاقيبست حنم6002 ةنس لالخ قودنصلا رشاب ،ةيمومعلا

ةداعإ لدعم عم اهلدعم قفاوتي ةلومع ،رجألا ليبس ىلع قودنصلا ملست اهنع جتني تاقيبستلا هذهو .ةيروضح
  .قودنصلا ةرادإ سلجم فرط نم هيلع قداصم لدعملا اذهو .رئازجلا كنبل مصخلا
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ةنيزخ ضورقك جد رايلم89 قودنصلا حنم ،7102 ىلإ5002 نم ةرتفلا لالخ هنأ طاشنلا لئاصح نم رهظيو
.ةيلمع2076 لداعي ام )ةرشابملا ةنيزخلا تاقيبست + نويدلا ةئبعت(

ةـنس يف جد راـيلم551,61 لـباقم جد راـيلم201,61 ىلإ7102 ةـنس يف حوـنمملا ةـنيزخلا ضورـق غلبم لــصيو
هذه يف ةنيزخلا تاقيبست ةنميه هاندأ ةيعضولا بسح ظحالي هنأ ريغ .5102 ةنس يف جد رايلم929,01و ،6102
ةــحونمملا ةــنيزخلا ضورــق يلاــمجإ نــم %58 يأ )جد رايلم837,31( قودــنصلا اــهمدقي يــتلا تاــجوتنملا نــم ةــئفلا

.)جد رايلم563,2( ةقحتسملا نويدلا ةئبعت ضورق عم ةنراقم ،ةنسلا سفن لالخ

يف قوقحلا ديدست ةيطغتل ةهجوم تانيمأت قودنصلا طرتشي ،تاجوتنملا هذه نم ةدافتسالل ،لباقملابو
.نينئادلا لك قحب ءافولل ةيفاك ةميقب كالمأ وأ ةلويسلا ىلع رفوتي ال نيدملا ناك اذإ ام ةلاح

تانيمأتلا نمضتتو .ةلوقنم اقوقح وأ اكالمأ كلذكو تالوقنم وأ تاراقع تانيمأتلا هذه نمضتت نأ نكميو
.نوهرلاو تازايتمالاو ةقفصلل يزايحلا نهرلاو ءيشلا سبح يف قحلا نهرلا ،صوصخلا هجو ىلع

: يتأي امك ةعزوم ،ةيوهجلا تايريدملا فرط نم7102 ةنس لالخ ةملتسملا تانيمأتلا ةيعضو

)جد رايلم : ةدحولا(

 ةيلاملا تاسسؤملا نم ةملتسم تانامض

يراقع نهر

 تادعملاو تالآلل صاخ نهر

 تادنسلا نهر

يراجتلا لحملا نهر

تارايسلا ىلع نهر

 تاطايتحا

 ةينيعلا تانيمأتلا يلامجإ

 تاقفصلل يزايحلا نهرلا

  ماعلا عومجملا

0,294

1,436

0,732

-

-

2,683

1,852

6,997

149,978

156,975

نييعتلا

قودنصلا تانايب: ردصملا

ةيريدملا
ةيوهجلا

طسو

-

0,816

0,245

-

-

0,983

0,865

2,909

46,804

49,713

ةيريدملا
ةيوهجلا

قرش

-

4,816

0,217

-

-

0,073

1,233

6,339

23,036

29,374

ةيريدملا
ةيوهجلا

برغ

-

1,689

0,416

-

-

0,158

0,321

2,584

8,975

11,559

ةيريدملا
ةيوهجلا

بونج

0,294

8,756

1,610

-

-

3,897

4,271

18,829

228,793

247,621

عومجملا
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:ةيتآلاتامييقتلايعدتسيتاجوتنملاهذهذيفنتنإ

لجأ نم هتلافكو هنامض ميدقت يف ةلثمتملاو ةيلوألا ةمهملا نع قودنصلا دعتبا ةديدجلا ماهملا هذهل هذيفنتب –
ميظنت يف ةجردملا ماكحألا ءوض ىلع اهمدقي يتلا تاجوتنملا نإف هيلعو .ةيمومعلا تاقفصلاو تابلطلا زاجنإ
ةنس تشغ62 يف خرؤملا11-30 مقر رمألا حوضوب اهرطأو اهددح يتلا كونبلا تايلمع هبشت ،ةيمومعلا تاقفصلا

.اهريسو اهتسرامم طورش ثيح نم ،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو3002

عضوب دعي وأ ام صخش هبجومب عضي ضوع ءاقل لمع لك“ ضرق تايلمع لكشت86 ةداملا بجومب ،هيلعو
وأ يطايتحالا نامضلاك عيقوتلاب امازتلا رخآلا صخشلا حلاصل هبجومب ذخأي وأ رخآ صخش فرصت تحت لاومأ
.66 ةداملا يف ةنيبملا كلت رارغ ىلع ةيفرصم تايلمع دعتو ”نامضلا وأ ةلافكلا

ةلوخم كونبلا“ نأ ىلع صنت يتلا07 ةداملل اقبط كونبلا تاصاصتخا يف ايرصح جردنت تايلمعلا هذه نإ
.”ةيداعلا اهتنهم ةفصب86 ىلإ66 نم داوملا يف ةنيبملا تايلمعلا عيمجب مايقلل اهاوس نود

ةديدجلا ماهملا عم هتقباطم متت مل هالعأ روكذملا76-89 مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا ءابعألا رتفد نإ –
حنمت يتلاو رتفدلا اذه نم4و3 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا عم ىشامتت ال ةريخألا هذهو .قودنصلل
تاـبلطلاو تاـقفصلا باـحصأ نيـكمت لــجأ نـم كوـنبلاو ةـيلاملا تاــسسؤملا ماــمأ اـنماضو ارــسيم ارود قودــنصلل
قوقحلا ةئبعتو ةينوناقلاو ةيدقاعتلا تاقيبستلا نم ةدافتسالا نم ةبولطملا طورشلا مهيف رفوتت نيذلا ةيمومعلا

.ةيلامجإ تادامتعا ىلع لوصحلاو

ريغ ،ماعلا حلاصلا ةمدخ لباقم ةيضيوعتلا روجألا ضبقي“ قودنصلا نأ طورشلا رتفد نم7 ةداملا نيبت ،كلذك
نم22 ةداملا يف ةررقم ريغ رجأك ةضوبقملا ريخأتلا دئاوف نإف ،ةبستكملا قوقحلا ةئبعت ضورق ةلاح يف هنأ
.قودنصلل ةينازيملا تاداريإ ةعيبط ددحي يذلا8991 ةنس رياربف12 يف خرؤملا76-89 مقر يذيفنتلا موسرملا

نوكت نأ اهنكمي ال ةرشابملا ةنيزخلا تاقيبستو قوقحلا ةئبعت ضورق نم ديفتست يتلا تاسسؤملا نإ –
متي اهحلاصل ةنوهرملا ةيمومعلا تاقفصلا راطإ يف تاسسؤملل ةقحتسملا غلابملا نأل ،قودنصلا ىدل ةنطوم

.قودنصلل يكنبلا باسحلا يف تايالولا نئازخ فرط نم اهبص

ةحلصملا( نيينعملا فرصلاب نيرمآلا لبق نم ةدعم عفد تالاوح وأ رماوأ بجومب متي ديدستلا اذه نإ
.قودنصلا حلاصل زاجنإلا ةسسؤم فرط نم عقوم ،قحلا نع لزانت دقع ىلع ءانب قودنصلا مساب ،)ةدقاعتملا

نوناقلا نم63و71و61 داوملا ماكحأ بجومب ةددحملا ةيمومعلا تاقفنلا ذيفنت دعاوقل قرخ ءارجإلا اذه نع جتنيو
عباطلا ةدعاق ةـصاخ ،مـمتملاو لدــعملا ،ةـيمومعلا ةــبساحملاب قــلعتملاو0991 ةـنس تــشغ51 يف خرؤــملا12-09 مــقر
هذه يف وه يذلاو يقيقحلا نئادلل متي نأ بجي ةيمومع ةقفنل ديدست لك ةدعاقلا هذه بجومب ذإ ،عفدلل يئاربإلا
.ةدقاعتملا ةسسؤملا ةلاحلا

باسحلا يف ةلاوحلا غلبم بص متي ،كنبلا ةدئافل ةقفصلل يزايحلا نهرلا ةلاح يف هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت
.نهرلا نم ديفتسملا كنبلا ىدل ةنطوملا ةسسؤملل يكنبلا

ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنت نع ةجتانلا ريخأتلا دئاوف نأ5002 ةنسل ةيلاملا نوناق نم36 ةداملا صنت –
.ريخألا اذه لبق نم اهديدست نكمي قودنصلا حلاصل ةنوهرملا

هذه نإف اذكهو .ريخأتلا دئاوف ةيفصت يف فرصلاب نيرمآلا ناكم لحي قودنصلا نإف ،ءارجإلا اذهل اعبتو
تادامتعاو جمانربلا صيخرتل ةيقيقحلا غلابملا يف ةدايزك يتأت فرصلاب نيرمآلا ةباقرل عضخت ال يتلا ةيعضولا
.مهتابساحم يف مهفرط نم ةبوسحملا عفدلا

: لاثملا ليبس ىلع ةمدقم يتآلا لودجلا يف رهظت يتلا ريخأتلا دئاوف نإ
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٦١٠٢-٤١٠٢ ةرتفلا لالخ قودنصلل ةيلاملا ةيعضولا .٣

ةنس ةياهن ىلإ %21 ىلإ %3 نم قوسلا يف هتصح عفرب ةيمومعلا تاقفصلا ليومت يف هتناكم قودنصلا دطو
.7102 ةنس ةياهن يف5426 ىلإ9991 ةنس يف انوبز19 نم هئاكرش ددعو ،7102

.ةـسسؤم3021 يأ ،صاـخلا عاـطقلا نوـعبتي مـهنم %49 ،نوـبز9721 يـصحي قودـنصلا ناـك ،7102 ةـنس يف
امأ .ةيمومع تاسسؤمل ةيفرظ تاعمجت وأ ةيمومع ةيداصتقا تاسسؤم ،67 يأ نئابزلا نم يقبتملا ددعلا لثميو
ءانبلا لاجم يف زاجنإلل ىربكلا تاسسؤملا نم %02 دودح يف ةلكشم يهف قودنصلل ةيلاحلا لوصألا ةظفاح
.ةسسؤم952 لداعي ام يأ ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو

.جد رايلم530.4 براقت ةيلامجإ ةميقب عورشم945.82 ليومت يف قودنصلا مهاس ،عيراشملا ثيح نم
يرلاو ،%82 براقت ةصحب ةيرحبلا لاغشألاو قرطلا لاغشأ عاطق صوصخلا ىلع تاليومتلا هذه نم دافتساو
.%01 نكسلاو %21 ءانبلاو %61 ةيديدحلا ككسلاو ،91%

.ةيلاملا هتيعضو ىلع ريثأت نودب نكي مل ةريخألا تاونسلا ناونعب قودنصلا طاشنل ديازتملا روطتلا نإ
يتلاو صوصخلا ىلع عيقوتلاب ضورقلا ةظفاح ةيمهأ لضفب ةديج ةيلام جئاتن قيقحتب قودنصلا زيمت لعفلابو
ةيلاملاو ةيسيئرلا ةيداصتقالا تارشؤملا نإ .سوسحم روطت يف حابرأو ةربتعم تاجوتنم قيقحت يف ترمتسا
.هتيحبر ةدايزو يعامتجالا هلام سأر لكيه ةناتم مجرتت ةيلاتلا

 قودنصلل يعامتجالا لاملا سأر .٣.١

ةنس يف جد نويلم006 نم هغلبم لـــقتنا كلذــبو ،تارــم )6( تــس قودــنصلل يـــعامتجالا لاــملا سأر عـــفر مت
.4102 ةنس يف جد رايلم01 ىلإ5002

دنع جد نويلم006 ـب ردقي ناك يذلا لاملا سأر عفر مت اذكهو .5002 ةنس يف تمت لاملا سأر يف ىلوألا ةدايزلا
يتلا ةيرايتخالا تاطايتحالا نم جد نويلم004 غلبم عاطتقاب تمت ةدايزلا هذه .جد  )1( رايلم ىلإ قودنصلا ءاشنإ
.جد89,144.677.964 تغلب

ةماعلا ةيريدملا فرط نم جد رييالم )3( ةثالثــب لوألا ءزجلا ةئبعت تمت ةنسلا سفن نم تشغ رهش لالخو
.قوقحلا ةئبعت ضرق ذيفنتلا زيح عضوب لفكتلا لجأ نم قودنصلا لام سأر عفرب حمس ةنيزخلل

.جد رايلم6 ىلإ جد رايلم4 نم يعامتجالا لاملا سأر عفر مت ،9002 ةنس يف –

.جد رايلم5,7 ىلإ جد رايلم6 نم لقتنا ،1102 ةنس يف –

)جد  : ةدحولا(

7102-10400 مقر فشك

7102-77600 مقر فشك

7102-75400 مقر فشك

215.450.214,13

281.603.609,70

67.740.304,12

عوضوم لاغشأ تافوشك
عورشملا بحاصمازتلالا غلبمقوقحلا ةئبعت ضرق

5.689.323,21

3.520.045,12

1.425.368,90

ريخأتلا دئاوف

ةبانع ةيمومعلا  لاغشالا ةيريدم

ةنيطنسقل ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

ءاــــنبلاو ةـــــسدنهلاو رــــــيمــعتلا ةـــــــيرـــــيدم
ةيدملا ةيالول

.ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص تانايب: ردصملا
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ةيرايتخالا تاطايتحالا نم ءزج ليوحت نع ةجتان ىرخأ ةدايز يعامتجالا لاملا سأر فرع ،3102 ةنس يفو –
 ،جد رايلم9 ىلإ  جد رايلم5,7 نم يعامتجالا لاملا سأر عفرب حمس امم ،جد رايلم5,1 غلبمب

رايلم9 نم يعامتجإلا لاملا سأر عفرل ةيرايتخالا تاطايتحالا نم رخآ ءزج صيصخت مت ،4102 ةنس يفو –
.جد رايلم01 ىلإ

،8102 ةنس رياربف82 خيراتب هتباجإ يف ةنيزخلل ماعلا ريدملا هنّيبي امك قودنصلل يلاملا عضولا ديطوت دعبو
)1( رايلمو ،5102 ةنس يف جد )1( رايلم غلبمب ةلودلا ةينازيم ةدئافل ةيلاملا ةنسلا ةجيتن ىلع تاعاطتقاب مايقلا مت
.6102 ةنس يف جد

قودنصلا جئاتن .٣.٢

:7102 و4102 نيب قودنصلل ةيلاملا مئاوقلا نم ةجرختسملا ةيبساحملا تاعمجملا مهأ ضرعي يتآلا لودجلا

قودنصلا ءابعأ.أ

حابرأ ىلع ةبيرضلا جراخ ءابعألا غلبتو.جد رايلم067,2 غلبمب ءابعأ7102 ةنس يف قودنصلا لجس
تاــــصيصختو )جد راـــــيلم404,0(نيــــــفظوملا ءاــــــبعأ نـــم اـــساسأ ةـــلّكشم يـــــهو ،جد راــــــيلم886,1 تاسسؤملا
%93ءابعألا هذه لثمتو .ءابعالا يلامجإ نم%73,66و%49,32 يلاوتلا ىلع بسنب ،)جد رايلم121,1( تاــكالهتسالا

.ةرتفلا سفن لالخ لامعألا مقرل ةيلامجإلا ةميقلا نم

قودنصلا جتاون.ب

يف جد رايلم805,5لباقم ،جد رايلم487,5 هتميق ام ،7102 ةـنس رـبمسيد13يف ةــلجسملاتاـجوتنملا غــلبت
ةـيداعلا تاــطاشنلا نــع ةــجتانلا ةـيتايلمعلا تاــجوتنملا ةرــيخألا هذــه لــمشتو .%10,5 هردــق روــطتب يأ ،6102 ةــنس

 .%57 ةبسنب يأ ،جد رايلم643,4 غلبمب قودنصلل

: جتاونلا هذه ليصفتلاب ضرعي يلاتلا لودجلا

)جد رايلم : ةدحولا(

لامعألا مقر

ةفاضملا ةميقلا

لالغتسالل يلامجإلا ضئافلا

ءابعألا يلامجإ

جتاونلا يلامجإ

ةيفاصلا ةجيتنلا

3,699

3,623

3,188

1,787

4,172

2,384

نايبلا

.قودنصلا تايطعم: ردصملا

غلبملا

-

-

-

-

-

-

روطتلاغلبملا
%

روطتلا
%

روطتلاغلبملا
%

4,369

4,301

3,835

2,414

5,209

2,795

8,63

18,71

20,29

35,09

24,86

17,24

4,248

4,173

3,691

2,577

5,508

2,931

2,77 -

2,98 -

3,75 -

6,75

5,74

4,85

روطتلاغلبملا
%

4,346

4,271

3,776

2,760

5,784

3,024

2,31

2,35

3,30

7,10

5,01

3,17

4102٥١٠٢٦١٠٢٧١٠٢
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)جد رايلم : ةدحولا(

ءاضمإلاب ضورقلا
ةنيزخلا ضورق
١ يئزجلا عومجملا
ىرخا ةيلمع تاجوتنم .٢
)ةيلام جتاون( فيظوتلا تاجوتنم
)روجأ( ةفلتخم تاجوتنم
٢ يئزجلا عومجملا
٢ عومجملا +١ عومجملا
تانوؤملاوةميقلارئاسخفانئتسا .٣
)٣+٢+١( ماعلا عومجملا

3,596

0,090

3,686

0,369

0,012

0,381

4,067

0,104

4,172

4,282

0,078

4,359

0,445

0,011

0,457

4,816

0,393

5,209

4,068

0,170

4,238

0,547

0,010

0,557

4,795

0,713

5,508

4,096

0,249

4,346

0,609

0,001

0,611

4,955

0,827

5,784

نييعتلا

ةيتايلمعلا تاجوتنملا .١

تازاجنإلا

410251026102٧١٠٢

قودنصلا تانايب: ردصملا

: يتأي ام رهظي هالعأ لودجلا يف ةدراولا تانايبلا صحف نإ
غـــلبمب ةـــملتسم تالوــمع لـــــكش ىلــع تاــمدــخ نــم ةــنوــكم عــيقوتلاب ضورــقلا نــم ةــيتأتملا تاــجوـتنملا

ةيوهجلا ةيريدملا تققح دقو .قودنصلل يتايلمعلا طاشنلا نم يتأتملا لامعألا مقر نم %49 يأ ،جد رايلم690,4
.)7102 ةياهن( يلامجإلا لامعألا مقر نم %46,06 طسو

.7102 ةنس يف جد رايلم942,0 لثمت تالومع لكش ىلعةنيزخلا ضورق نم ةيتأتملا تاجوتنملا
جد379.173.906 تغلب ةقباسلا تاونسلل ةنيزخلا ضئاوف فيظوت نم ةدلوتملا لاومألافيظوت تاجوتنم

.7102 ةنس يف
ةغلابلاو ةنسلا سفن ناونعب قودنصلا رييست ةينازيم ةيافكلا هيف امب هدحول جوتنملا اذه يطغي اذكهو

.جد226.310.795
باستحا دعب( جد رايلم420,3 اهردق ةيفاص ةجيتن7102 ةنس يف قودنصلا ققح : قودنصلا جئاتن .ج

ةنس يف لجسملا لامعألا مقر نم %85,96 لثمت ةجيتنلا هذه . )جد رايلم270,1 غلبمب تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا
.قودنصلل ديجلا يلاملا ءادألا ىلع لدي امم ،7102

تايصوتلا
.ةيمومعلا تابلطلاو تاقفصلا ذيفنتل الهسمو نامض ةادأ هرابتعاب قودنصلا رود حيضوت  –

ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنصل ماعلا ريدملا ةباجإ
روطتو ءاشنإ فورظ قدصب سكعي يذلا مكتركذم ىوتحم مامتهاب تلجس ينأ املع مكطيحأ نأ ينفرشي

ىلع بلغتلا لجأ نم يصاصتخا لاجم يف يتلاو ةمزاللا ريبادتلا عيمج ذاختا متيس هنأ مكل دكؤأ نأ دوأو قودنصلا
.ةركذملا هذه يف ةروكذملا صئاقنلا

لكيهلا يف ةدوجوملا ةديعس ةقحلم ركذ مدعب ةصاخ ىلوألا ،نيتظحالم حرطأ نأ يل اوحمسا ،كلذ عمو
 .0991 ةنس تشغ51 يف خرؤملا12-09 مقر نوناقلا ماكحأ قرخب ةقلعتم ةيناثلاو ،قودنصلل يميظنتلا

نيبساحملاو )ةدــقاــعــتملا ةــحــلصملا( فرصلاــب نــيرــمآلا ةــيــلوؤسم وــه ماــكـــحألا هذـــه مارـــتـــحا نإف ،عـــقاوـــلا يف
.عفدلاب نيفلكملا

هحلاصل ةنوهرملا تاقفصلاب ةقلعتم ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص باسح يف اهفرص متي يتلا غلابملا
.عفدلاب فلكملا بساحملا وه نهرلا بحاص نأ رابتعاب نهرلا اذه نم اديفتسم هتفصب

ناديم يف جردني اذه نإف ،ةيمومعلا تاقفنلا لاجم يف ةينوناقلا ماكحألل قرخ وأ زواجت كانه ناك اذإ هيلعو
.قودنصلا صاصتخا نم سيلو رمألاب نيينعملا عفدلاب نيفلكملا نيبساحملاو فرصلاب نيرمآلا لمع
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لثمتت ،يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم )PPCNL( ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا نإ
داوملاو ،ةيجولويبلا فشاوكلاو ،ةيودألا لمشت يتلاو اهتربخو ةينالديصلا تاجوتنملا ةيعون ةبقارم يف هتمهم
يرشبلا بطلل ةيرورضلا ىرخألا داوملا عيمجو ،تادامضلاو ،ةينيلاغلا داوملاو ،تايلديصلاب ةصاخلا ةيئاميكلا

 .يرطيبلاو

ءاشنإ نمضتملاو3991 ةنس وينوي41 يف خرؤملا041-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ربخملا عضخيو
رارقلا ماكحأ بجومب يلخادلا هميظنت ديدحت مت امك ،هلمعو هميظنتو ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطو ربخم
.6991 ةنس ربمفون02 يف خرؤملا86 مقر كرتشملا يرازولا

هتمهم لثمتت ،يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا نإ
 .اهتربخو يرشبلا بطلل ةهجوملا ةينالديصلا تاجوتنملا ةيعون ةبقارمو ةسارد يف ةيسيئرلا

هجوأ نم ديدعلا ،7102 ىلإ4102 نم ةيلاملا تاونسلا ناونعب سلجملا اهب ماق يتلا تاقيقدتلا رهظتو
ةينالديصلا تاجوتنملا ةربخو ةبقارم ماهمب لفكتلا يف تالالتخا نع الضف ،ربخملا رييست يف روصقلا
.لاجملا اذهل ةمظنملا صوصنلا يف ددحملا اهقاطن ربخملا يطغي ال يتلاو ةينطولا قوسلا يف ةعوضوملا

ربخملل يلاحلا يميظنتلا ططخملا قباطت مدعو ةلوادملا تائيهلل دودحم طاشنب ربخملا ميظنت زيمتيو
دراوملا رييست نأ امك .تامولعملا ماظنو رييستلا تاءارجإ يف صئاقنو يرادإلا هميظنت نمضتملا رارقلا عم
ةيلاعف ىلع ريثأتلاو ربخملا رييست ةلقرع اهنأش نم يتلا صئاقنلاو تالالتخالا نم ديدعلا هبوشي ةيرشبلا

  .اهب موقي يتلا ةباقرلا ةدوجو

تاداريإلا تايلمع ذيفنتب ةقلعتملا تاءارجإلا ةاعارم مدع صوصخلا ىلع ليجست مت ،ةينازيملا لاجم يف
ىلع ةدايز ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمو ليجست ىلع مسرلا ناونعب ةزجنملا تاليصحتلا ةيقوثوم مدعو
.تاقفصلا ذيفنت يف صئاقن

ةباقرلا بايغ ظحول ذإ ،ايلك اهب لفكتم ريغ ربخملا نإف ،هيلإ ةلكوملا ماهملا ةسراممب قلعتي اميف امأ
صوصخبو .تادعملاو فشاوكلا صقن ببسب ،ةينالديصلا تاجوتنملا ليجست دنع ةيئايميكلا ةيئايزيفلا

يتلا ةينالديصلا تاجوتنملا نإف ،ةينطولا قوسلا يف اهقيوست متي يتلا ةينالديصلا تاجوتنملا ةدوج ةبقارم
ةــباــقر فــعض لــجسي نيح يف ،اــهــتــبــقارــم مــتــت ال مادــخــتسالــل ةــتـــقؤملا صيـــخارـــتـــلا راـــطإ يف اـــهؤاـــنـــتـــقا مـــتـــي
 .ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا لبق نم ةيبطلا تامزلتسملا

ةــباــقر فــعضو قوسلا يف ةــعوضوملا فشاوــكــلاو تاــحاــقــلــلا ةدوـــج ةـــبـــقارـــم مدـــع لـــيـــجست اضيأ مت اـــمـــك
لامعتسالا تاذ ةينالديصلا تاجوتنملا ىلع قبطنت ةظحالملا سفنو ،ايالخلل ةماسلا تاجوتنملاو تاردخملا
.ةيبطلا تاتابنلا كلذكو يناويحلا

ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا .٤١
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تاـجوـتـنـمـلــل ةــيــنــطوــلا ةــنودملا يف )ED( لـــــيـــــجست رارـــــقــــــب طورشم ةــــــيرــــــئازجلا قوسلا يف ءاودــــــلا عضو نإ
61 يف خرؤملا50-58 مقر نوناقلا ماكحأل ًاقفو ،ةحصلا ةرازو هحنمت ،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا

ةــبــقارمل ينــطوــلا رــبـــخملا ىلوـــتـــي ،راـــطإلا اذـــه يفو .1 اـهـتـيـقرـتو ةـحصلا ةـياـمـحـب قـلـعــتملاو5891 ةـنس رــيارــبــف
لبق نم ةمدقملا ةيودألا ةبقارم ةيلوؤسم )ةحصلا ةرازو( ةلديصلا ةيريدم عم قيسنتلاب ةينالديصلا تاجوتنملا
يعجرملا ربخملا وه ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا نأ امبو .عنصملل يلديصلا ينقتلا ريدملا
ةينطولا قوسلا يف اهقيوست متي يتلا ةينالديصلا تاجوتنملا صصح ةدوج ةبقارمب اًضيأ لفكتي هنإف ،ةبقارملل
.ةقباطملا رارق رادصإ لالخ نم

تاسرامملا ىلع زكتري يذلا ةدوجلا نامض ماظن ىلع ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا دمتعي
 .ذيفنتلل ةلباقو ةقوثوم جئاتن نمضيو )LPB( ةديجلا ةيربخملا

زكرمك )SMO( ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هتفّنص امك ،ةيودألل ةيبوروألا ةنجللا يف اظحالم هنييعت مت دقلو
نم ةرتفلل  ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل )DEMOCEC( ةيودألا ةقباطمل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم نواعتم
.7102 ىلإ3102

ةداـــــهش ىلـــــع4102 ةنس يفناج22 خـــــيراتب ةــــــينالديصلا تاـــجوتنملا ةــــبقارمل يــنطولا رـــــبخملا لــــصح
اــــــــقفو ةــــــــــبلصلا لاـــــــكشألا لــــــح راـــــبتخا طاــــــشنل )CAREGLA( داــــــمتعالل ةـــــيرئازـــجلا ةــــــئيهلا لــــــبق نــــم داـــــــمتعالا
.ىرخأ ةيباقر ةطشنأ لمشيل دامتعالا اذه ديدمت متي مل ،هنأ ريغIEC /OSI 52071: 5002 راــــــيعملل

تزكترا تاقيقحت ءارجإ مت ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا رييست ةيعون مييقت لجأ نم
 .7102 ماع لالخ ةينالديصلا تاجوتنملا ةدوج ةباقر ماهمب لفكتلا ىوتسم يف قيقدتلا ىلع

ةقلعتملا تامازتلالاو )HCP( تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلل ةيباقرلا جئاتنلا دعب تاقيقحتلا هذه يتأتو
.4102 ةنس لالخ ةبساحملا سلجم تاغيلبت ىلع اهتبوجأ لالخ نم ةياصولا اهتذختا يتلا اهب

،ةنيعلا قيرط نع ةراتخم رييست تايلمع تفدهتساو ،7102ىلإ4102 نم ةرتفلا تاقيقحتلا تلمشو
ىلع كلذكو يلآلا مالعإلا تاقيبطت لالغتساو ،ةيلاملا قئاثولاو تانايبلاو ةيبساحملا قئاثولا صحف ىلع ةدنتسم
.قيقدتلا تايلمع ءانثأ تريثأ يتلا بناوجلا ضعب حيضوتل تاراطإلاو نيريدملا عم تالباقملا

نم ،ربخملا نوبز اهتفصب ،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا ىوتسم ىلع ةيفاضإ تاقيقحت ءارجإ مت امك
.ماقرألا ضعب نييحتو ةباقرلا بناوج ضعب ديكأت لجأ

ةيرشبلا دراوملا رييست طورشو ،ةيلخادلا ةباقرلا ماظن مييقت ىلع ةباقرلل ةيسيئرلا رواحملا تزكر
ةينالديصلا تاجوتنملا ةدوج ةبقارمو ةربخلاو ةساردلاو ةباقرلا ماهمب لفكتلا ىوتسم كلذكو ،ةيداملاو ةيلاملاو
.ةينطولا قوسلا يف ةعوضوملا

.ةحصلاب قلعتملا8102 ةنس ويلوي2 يف خرؤملا11-81 مقر نوناقلا بجومب هؤاغلإ مت نوناقلا اذه1
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يذــــلاو،ةـــيداملاو ةـــيلاملاو ةـــيرشبلا دراوــــــملا رــــــييستب اــساسأ ةــطبترم روــصق هـــجوأ نـــع ةـــباقرلا تــــفشكو
ماهمب لفكتلا يف تالالتخا نع الضف ،ةيلاعفلاو ةءافكلا دعاوقو اهب لومعملا صوصنلا عم هبناوج ضعب قفاوتت ال
بولطملا قاطنلا ربخملا يطغي ال يتلا ةينطولا قوسلا يف ةعوضوملا ةينالديصلا تاجوتنملا ةربخو ةبقارم
.لاجملا اذه يف صوصنلا بسح

هدراوم رييستو ربخملا ميظنت .١

ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ميظنت .١.١

نم7 ةداملا( ينقتو يملع سلجمب دوزم وهو ،ماع نيمأ هدعاسي ،ماع ريدم هريسيو ةرادإ سلجم ربخملا ريدي
.)041-39 مقر يذيفنتلا موسرملا

قباطم ريغ ميظنتو ةلوادملا تائيهلل دودحم طاشن .١.١.١

اهيدل ةئيهلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو .ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا يف ةلديصلا ريدم ةرادإلا سلجم سأري
ةنسلا يف ةدحاو ةرم الإ عمتجت ال اهنأ الإ ،ربخملا ةطشنأب ةقلعتملا رومألا عيمج يف لوادتلل ةعساو تايحالص
صحف ىلع اهطاشن رصتقي ،كلذك .ةنسلا يف نيترم عمتجت اهنأ صنت يتلا ،هالعأ روكذملا موسرملا ماكحأل ًافالخ
.ةيرادإلا تاباسحلاو ةطشنألا ريراقتو تاينازيملا عيراشم دامتعاو

،ربخملل ةينقتلاو ةيملعلا جماربلا عيراشم ةساردب صوصخلا ىلع فلكملا1ينقتلاو يملعلا سلجملا نإ
تاـحـيرصت بسح دـقـعـي مـلو ،ةـمـظـتـنـم ةـفصب عـمـتـجـي مــل نــيوــكــتــلاو ثحــبــلا لاــجــم يف رــبــخملا لاــمــعأ مــيــيــقــتو
يف عمتجي نأ هيلع ناك نيح يف ،هئاشنإ نم ىلوألا تاونسلا لالخ تاعامتجالا نم ليلقلا الإ ربخملا يف نيلوؤسملا
.رهشأ )3( ةثالث لك لقألا ىلع ةرم ةيداع ةرود

دقو .يساسألا اهنوناق يف اهيلع صوصنم ةيلوادتو ةيعامج ةادأ نع تلخت ةسسؤملا نأب لوقلا نكمي ،هيلعو
ةـــيـــعـــيرشتـــلا ماـــكـــحألا جراـــخ رـــبـــخملا رــــيــــيست ،ةرادإلا سلــــجمل دودحملا ءادألا بناــــج ىلإ ،عضوــــلا اذــــه نــــع بترــــت
.ةينالديصلا تاجوتنملا ةدوج ةبقارمب قلعتي اميف ةصاخ ،ةيميظنتلاو

ةماعلا ةرادإلا ةرئادو ةصصختملا ةباقرلا ةرئادو ةيرادإلا ةينقتلا ةرئادلا ربخملل يلخادلا ميظنتلا لمشيو
.حلاصم ثالث نم ةقحلمو ةرئاد لك نوكتتو .تاقحلملاو

: ةيتآلا تاظحالملا ليجست ىلع ترفسأ ةزجنملا قيقدتلا تايلمع نإ

نمضتملاو6991 ةنس ربمفون02 يف خرؤملا رارقلا عم ربخملل يلاحلا يميظنتلا ططخملا قباطت مدع –
اهيلع صوصنم ريغ ةديدج حلاصم ءاشنإ دعب ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملل يلخادلا ميظنتلا

،)خلإ .....،نواعتلا ةحلصم ،يلآلا مالعإلا ةحلصم( رارقلا يف

لمشيو رئازجلا رباخم مسق ىلإ اهليدعت مت يتلا ةصصختملا ةباقرلا ةرئاد لثم رئاودلا ضعب ءامسأ رييغت –
،رارقلا ماكحأ ليدعت متي مل نيح يف ،ةيفاضإ حلاصم ثالث ءاشنإ مت يأ ،حلاصم )6( تس

ةنيطنسقو نارهو( تاقحلم )4( عبرأ ءاشنإ ىلع5991 ةنس تشغ5 يف خرؤملا16 مقر يرازولا رارقلا صن –
،)ةنيطنسقو نارهو( طقف نيتقحلم ىوس دسجي مل نكلو ،)راشبو ةلقروو

.رئازجلا يف هرقم دجاوتملا ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملل يفارغجلا قاطنلا ديدحت مدع –
ةيالو لثم ةقحلم ةيأب ةطبترم ريغ بونجلاو ايلعلا باضهلا يف ةعقاولا تايالولا ضعب نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
.ةلقروو ةركسبو ةفلجلاو ةيدملا

.8991 ةنس ربوتكأ91 يف خرؤملا45 مقر ةحصلا ةرازو رارق1
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ةيلخادلا ةباقرلا زيزعت بوجو .١.١.٢

ميظنتلا لثم ،لوصألا نوصو ةسسؤملا طاشن ةبقارم يف مهست يتلا تانامضلا عيمج ةيلخادلا ةباقرلا لمشت
.تاءارجإلاو بيلاسألاو يلخادلا

رييستلا تاءارجإ نيسحــت بوجو –

ةرادإ ةحلصم نمضتو .اهيلع ةقداصملاب ةرادإلا تماقو هحلاصم لبق نم ربخملا رييست تاءارجإ دامتعا مت
دوهجلا نم مغرلا ىلع صئاقنلا ضعبب تاءارجإلا هذه زيمتت ،كلذ عمو ،تاءارجالا هذه ثيدحتو قيبطت ةدوجلا
: قايسلا اذه يفو .ربخملا حلاصم لبق نم ةلوذبملا

،ةلوقنملا لوصألا درجو ،تارايسلا ةريظح لثم ربخملا ةطشنأو ماهم عيمج رييستلا تاءارجإ يطغت ال –
،نزخملا رييستو بوساحلا تادعم رييستو نيفظوملا راسم رييستو

،ةينقتلا وأ ةيرادإلا بناوجلاب اهنم قلعت ام ءاوس ةيميظنتلاو ةينوناقلا صوصنلا ىلإ تاءارجإلا ريشت ال –

ةبقارمل ينطولا ربخملا مظني يذلا صنلا( ينوناق ساسأ ىلإ ةدعملا فئاظولا تايقاطب دنتست ال –
،)ةيفيظولا تاقاطبلاو نييعتلا تارارق نيب ةقباطملا مدع( عقاولا عم قفاوتت الو )ةينالديصلا تاجوتنملا

قاطن ىلع اهرشن متي ملو ةلوادملا تائيهلا لبق نم تاءارجإلا هذه ىلع ةقداصملا متت مل ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
،)اهنم خسنب نوظفتحي حلاصملا ءاسؤر طقف( عساو

 ،7102و6102و5102 ةيلاملا تاونسلل ةيرادإ ةعجارم دادعإ مدع –

مادختسالاو ةطشنألا ةبقارمو ،فادهألا قيقحت نمضي اهليلحتو رطاخملا سايقو ديدحتل ماظن دوجو مدع –
.دراوملل لاعفلا

 تامولعملا ماظنل رثكأ نيمأتو ميعدت بوجو –

تادــنــتسملا رــيــيستــل لــح عضوــب ةــيــنالدــيصلا تاـــجوـــتـــنملا ةـــبـــقارمل ينـــطوـــلا رـــبـــخملا ماـــق ،5102 ماــــــــــع يف
: ظحول كلذ عمو ،ةباقرلل ةعضاخلا ةينالديصلا تاجوتنملل ةينقتلا تافلملل )DEG( ةينورتكلإلا

عيقوتلا بايغ ،)ةينعم ريغ تاقحلملا( هاوس نود رئازجلا ربخم ىلع ةينورتكلإلا تادنتسملا ةرادإ راصتقا –
،ةدروتسملا ةينالديصلا تاجوتنملا ّالإ ماظنلا اذه لمشي الو ،ينورتكلإلا قاثيملاو ينورتكلإلا

رطاخم ثيح1يقرو لكش يف ةينقتلا تافلملا نود ينورتكلإ لكش يف ةيلديصلا ةينقتلا تافلملا عدوت –
،بعالتلاو لايتحالا

يربتخملا ليلحتلا تانايب لاخدإو ٍفاك ريغ ينالديصلا ليلحتلا تادنتسمل يمقرلا يطايتحالا خسنلا –
)AB( لماش ريغ،

هذهو .ةكبشلا لخاد اهليغشتو اهثيدحت متي ال ةباقرلا نم بناوج ةدعب ةقلعتملا يلآلا مالعإلا تاقيبطت –
هذه ينعتو .تامولعملل لدابت يأب حمسي ال )ةكبشلاب طوبرم ريغ( يداحأ ماظن لكش يف ةلكيهم تاقيبطتلا
راطإ يف هلابقتساو جتنملا ليجست نيب ةقالع دوجو مدعو جتنملا سفنل تانايبلا لاخدإ يف راركت دوجو ةيعضولا
،ةمظتنملا ةباقرلا

ميدقت ةيودألا تاسسؤمل نيينقتلا نيريدملا نم بلطت يتلا4102ةنس ليربأ7 يف ةخرؤملاPPCNL / PSM 551مقر ةركذملا مارتحا مدع1
.)DTC( ةيقرولا ةخسنلاب بوحصم )FDP( ينورتكلإ لكش يف ليجستلا فلم
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،تاليوحتلاو تامازتلالا ،بتاورلا تاقيبطت ،ةينورتكلإلا تادنتسملا ةرادإ تايجمربب ةصاخلا لولحلا عيمج –
متو .لح لكل ةبولطملا فئاظولا ددحي ءابعأ رتفد بايغ يف ،بلط تادنس بجومب اهؤانتقا مت نزخملاو ةرتوفلا

،نيمدختسملا تاجايتحا ةيبلتل عساو قاطن ىلع تاقيبطتلا ضعب ليدعت

لوصحلل تامدخلل نييجراخ نيدوزمل مئاد لكشب ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ءوجل –
اينقت21و ،يلآلا مالعإلا يف يقيبطت سدنهم نم نوكم قيرف ىلع رفوتي هنأ نم مغرلا ىلع ،ةطيسب تاثيدحت ىلع

،لاجملا اذه يف ةحاتملا ةيرشبلا دراوملا لالغتسا ةلق ىلع لدي امم نيينقتو ايماس

راطإ ددحي يلآلا مالعإلل يهيجوت ططخم ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ىدل دجوي ال –
.هب صاخلا تامولعملا ماظن ريوطت

ربخملا دراوم رييست .١.٢

ةيرشبلا دراوملا رييست .١.٢.١

نم ،ةيرشبلا دراوملل لاعفو قسنم رييست ماع لكشبو ،نيوكتو فيظوت ةسايسو ،يرايعم دادعت بايغ يف
ةلكوملا ماهملاب لفكتلا تايدحت بلطتت ،كلذ عمو .نيفظوملا صقن وأ ةدايز نع ةئشانلا تالالتخالا ديدحت بعصلا
.ةيرشبلا دراوملا رييستب اصاخ امامتها ،اهبناج نم ،ربخملل

نيفظوملل ينهملا راسملا رييست صخي اميف روصق –

ربمسيد13 ةياغ ىلإ ردقي دادعت ىلع ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا رفوتي ،هماهم زاجنإل
نييجولويبلا كالسأ ىلإ يمتنت يتلا تائفلا ةنميه عم ،نيناوقلا نم ديدعلا همكحت ،فظوم542 ـب6102 ةنس
: يتآلا لودجلا يف لصفم وه امك نيفظوملا يلامجإ نم %40,22و %73,83 يلاوتلا ىلع نولثمي نيذلا ،ةلدايصلاو

يعماج يئافشتسا ثحاب ذاتسأ

صصختم يبط سرامم

ماع يبط سرامم

يرطيب بيبط

ةيمومعلا ةحصلا يجولويب

ةيمومعلا ةحصلا يبط هبش

ةكرتشملا كالسألا

يلامجالا ددعلا

روسيفورب

رضاحم ذاتسأ

دعاسم ذاتسأ

صصختم يلديص

ماع يلديص

يرطيب

ةعمتجم تائفلا لك يجولويب

ضرمم

ةعمتجم بترلا لك نومئادلا

نودقاعتملا ناوعألا

كالسألانيناوقلا

13/21/6102 يف ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا يفظومل ةيمسالا ةمئاقلا:ردصملا

ددعلا

1 

2 

9 

34 

20 

1 

94 

3 

52 

29 

245 
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حلاصملل يداعلا ريسلا لطعت نأ نكمي يتلا روصقلا هجوأو تافلاخملا نم ديدعلا نع قيقدتلا تايلمع تفشك
: ىلإ صوصخلا هجو ىلع ةراشإلا ردجتو .اهرفوت يتلا ةيباقرلا تايلمعلا ةدوجو ةيلاعف ىلع رثؤتو

نوناقلا نمضتملاو6002 ةنس ويلوي51 يف خرؤملا30-60 مقر رمألا نم47 ةداملا ماكحأل لاثتمالا مدع –
نيب قباطتلا مدع ،تاقباسملا يف ةكراشملا دنع ةاواسملا( فيظوتلا صخي اميف ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

اهيلع لصح يتلا تاظحالملا رييغتو وحم ،تافاضإلا ،نيحشرملا رايتخا رضاحمو نيحشرملا مييقت تاقاطب
،)ةينقتلا رايتخالا ةنجل رضاحم يف نوحشرملا

بسنلا ةاعارم نود )رهشأ ةتسو ناتنس( ايندلا ةدملا يف ماظتناب ربخملا يفظوم عيمج ةيقرت متت –
ريدقت وأ مييقت يأ بايغ يفو70021 ةنس ربمتبس92 يف خرؤملا403-70 مقر يسائرلا موسرملا يف ةروكذملا
،نيفظوملل يلوأ

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا بسح ابصنم22 نيب نم )بتاكمو حلاصم ءاسؤر( ايلاع ابصنم11 روغش –
ريغ فئاظو يف ةيلخاد تارارق بجومب نيفظوم نييعت ىلإ ىدأ امم ،اقباس روكذملاو6991 ةنس ربمفون02 يف

،ةروكذم

نيرداغملا نم اريبك اددع6102-4102 ةرتفلا ناونعب ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا لجس –
ةدوجو ةريتو ىلع ابلس رثؤت دق يتلاو ،ارداغم11و23 ـب يلاوتلا ىلع اردقم ،نييجولويبلاو ةلدايصلا يكلس يف

،ىرخأ ةهج نم تاربخلا مكارت نم ربخملا نامرحو ،ةهج نم ةباقرلا

يأ نود افظوم12 اثيدح ةأشنملا )PPNA( ةينالديصلا تاجوتنملل ةينطولا ةلاكولا فرصت تحت عضو –
تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ةينازيم نم مهبتاور يقلت يف نوفظوملا ءالؤه رمتسيو .يميظنت ساسأ
.)721و021 ناتداملا( اقباس روكذملا رمألا ماكحأ عم ضراعتي امم ،ةينالديصلا

ةيفاك ريغ ةينيوكت جمارب –

وأ يونس ططخم عضو وأ نيوكتلل ةنجل ءاشنإ يف ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا عرشي مل
موسرملا نم6 ةداملا ماكحأل افالخ اذهو ،تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا يف تاونسلا ددعتم
يأ ةبساحملا سلجمل مدقُت مل ،لثملابو .2ممتملاو لدعملا ،6991 ةنس سرام3 يف خرؤملا29-69 مقر يذيفنتلا

.نيوكتلا نأشب ةليصح

نـم اوداــفــتسا )...ةــلداــيص ،نودــعاسم ةذــتاسأ( رــبــخملا تاراــطإ ضعــب ،جراخلا يف نــيوــكــتــلاــب قــلــعــتــي اــمــيــف
صاخلا لوعفملا يراسلا ميظنتلل افالخ اذهو ،ةصاخلا رباخملا نم معدب جراخلا يف ىدملا ةريصق تانيوكت
.جراخلا يف نيوكتلاب

ماـهمب ماـيـقــلــل ،)خــلإ...نييــجوــلوــيــب ،ةــلداــيص( نييــعــماــج نييــئاــفشتسا فــظوــي رــبــخملا نإف ،كلذ ىلع ةوالــعو
ةفاضإلاب ةساردلا ةياهن تاحورطأ ريطأتو ايجولويبلاو ةلديصلا يف بالطلا حلاصل ثحبلاو ةساردلاو ،نيوكتلا
دسجم يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب طبر بايغ لظ يف ،ءاودلا لاجم يف نييعانصلا حلاصل تانيوكت ىلإ
.يميظنت صن ةطساوب

 بيغتلا ةرهاظ لاحفتسا ىدم  –

ريبك ددع ليجست ،6102-4102 ةرتفلا يف ةيضرملا لطعلاو تابايغلا ةعباتم لجس لالغتسا ةيلمع ترهظأ
ليجست مت دقو .نوع لكل اموي04 لدعمب يأ ،ايونس نوع131 لقألا ىلع فرط نم موي00751 قوفت تابايغلا نم
.ةلدايصلاو ايجولويبلا كالسأ يف بايغلا تالاح نم ددع ربكأ

.مهبتاور عفد ماظنو نيفظوملا تابترمل ةيلالدتسالا ةكبشلا ددحي موسرم1
.مهتامولعم ديدجتو مهاوتسم نيسحتو نيفظوملا نيوكتب قلعتملا2
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لطع( ةرركتم لمعلا نع فقوتلل ةيبط تاداهش ةطساوب اهريربت مت تابايغلا هذه نم %09 نم رثكأ
متي ملو سكافلا لالخ نم ةرادإلا ىلإ نيينعملا نيفظوملا لبق نم اهلاسرإ مت تاداهشلا هذه نم ريبك ددعو .)ةيضرم
 .SANC(1( ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ىلإ اهب حيرصتلا

ذخأ مهضعبو ،موي002 نع ديزت ةيضرم تازاجإ ةعمتجم كالسألا لك نم افظوم42 ذخأ ،راطإلا سفن يف
.اًموي415و802 نيب حوارتي تابايغ يلامجإب )6102-4102( تاونس ثالث ةدمل ةرركتم ةيضرم تازاجإ

ىلع تاعاطتقا قيبطتب طقف يفتكت اهنأو ةصاخ ،ربخملا حلاصم ةيلاعفو ءادأ ىلع بيغتلا ةيعضو رثؤتو
.ةيدودرملا ةوالع حنمل طيقنتلاو بترلا يف ةيقرتلاو تاجردلا يف ةيقرتلا ىلع رثأ نود ،نيبئاغلا نيفظوملا بتاور

: يتأي ام ىلع نيمدختسملا ةحلصم هب ظفتحت يذلا ةيونسلا تازاجإلا لجس لالغتسا ةيلمع ترفسأ امك

413( ،هالعأ روكذملا30-60 مقر رمألا نم791 ةداملا يف ةررقملا ةينوناقلا ةدملا زواجتب ةيونس لطع حنم –
،)تالاح7 ـل6102 ماع يف موي255و تالاح4 ـل5102 ماع يف موي833و تالاح4 ـل4102 ماع يف موي

نم691 ةداملا عم ضراعتي ام وهو ةنسلا نم يفناج رهش نم ءادتبا ةيونسلا ةزاجإلل ةطرفملا ةئزجتلا –
،هالعأ روكذملا30-60 مقر رمألا

ناتلاح( ةيعيبطلا ةعاضرلا تاعاس مكارت ضيوعتل ةعاضرلا تازاجإ( ينوناق ساسأ يأ نودب تازاجإ حنم –
43و5102 ماع يف ةلاح21 ،4102 ماع يف ةلاح43( ةيفاضإلا تاعاسلا ةأفاكمل ةحارتسا تازاجإو )اموي25 ةدمل )2(

.ةيئانثتسا تازاجإو )6102 ماع يف ةلاح

ةيلاملا دراوملا رييست .١.٢.٢

.ةصاخلا دراوملاو ةلودلا ةناعإ نم ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملـل ةيلاملا دراوملا نوكتت
ىلع مسرلا نم ،اًساسأ ،ةصاخلا دراوملا نوكتت نيح يف ،ةلودلا تاناعإ نم تاداريإلا نم %58 براقي ام ىتأتيو
يمدختسم ةدئافل مدقملا نيوكتلا ليخادم اميس ال ،ىرخألا تاداريإلاو2 ةينالديصلا تاجوتنملا ةباقرو ليجست
.ةقباسلا تاونسلا ديصر ىلإ ةفاضإلاب ةصاخلا رباخملا

ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا تاقفنو دراومل ةيليصفتلا ةيعضولا ةيلاتلا لوادجلا حضوت
.6102 ىلإ4102 نم

٦١٠٢ ىلإ٤١٠٢ نم ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا دراوم ةيعضو

3991 ربمسيد12 يف ةخرؤملا2201 مقر تاميلعتلا ماكحأو اقباس روكذملا6002 ةنس ويلوي51 يف خرؤملا30–60 مقر رمألا ماكحأل افالخ1
ةيضرم تازاجإو ةيبط تاداهش حنم نأشب32/11/4991 يف ةخرؤملا إ ت و ص /137 مقرو ،ةلماجملا تاداهشو ةيضرملا تازاجإلا نأشب
.ةينهم ريغ لئاسوب
زيح اهعضو متو )301 ةداملا(3002 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملا2002 ربمسيد42 يف خرؤملا11-20 مقر نوناقلا بجومب اهسيسأت مت2
ليجست ىلع مسرلا صيصختو ديدست تايفيك ددحي يذلا6002 ةنس ويام70 يف خرؤملا351-60 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب قيبطتلا
.اهتبقارمو ةينالديصلا تاجوتنملا

ةباقرو ليجستلا موسرةلودلا ةناعإةنسلا
ةينالديصلا تاجوتنملا

تاداريإلا
ىرخالا

ديصرلا
عومجملاقباسلا

4102

5102

6102

00,000.344.692

00,052.238.622

00,000.752.762

52,540.810.81

52,214.256.52

88,720.578.05

45,264.778.8

68,735.708.9

83,210.363.9

69,695.511.891

31,782.856.641

73,420.197.621

57,401.454.125

42,784.059.804

36,460.682.454

)جد : ةدحولا(
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٦١٠٢ ىلإ٤١٠٢ نم ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا تاقفن ةيعضو

تاداريإلاب ةقلعتملا تايلمعلا ذيفنت تاءارجإل لاثتمالا مدع –

رارقب ربخملا ةينازيم ةمئاق طبضت“ اقباس روكذملا041-39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم22 ةداملا ماكحأل اقفو
.نآلا ىتح ردصي مل رارقلا اذه نأ ريغ ،”ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةحصلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم يرازو

يذيفنتلا موسرملا ماكحأ قيبطت مدعب اًساسأ ةطبترملا روصقلا هجوأ نم ديدعلا تاداريإلا رييست بوشيو
تاجوتنملا ليجست ىلع مسرلا صصختو ديدست تايفيك ددحي يذلا6002 ةنس ويام7 يف خرؤملا351-60 مقر
: يتأي ام ركذ صوصخلا هجو ىلع نكميو .اهتبقارمو ةينالديصلا

ببسب ،عيطتست ال يتلا ةيمومعلا تاداريإلا نم فنص ذيفنتل ايئانثتسا ءارجإ تاداريإلا ةلاكو لكشت –
تاداريإ ةعيبط نإف ،كلذ عمو .1 ليصحتلاو ةيفصتلاو ،ةنياعملا تارتفلا نم يناعت نأ ،ةيلاجعتسالا اهتفص

،تاداريإلا ةلاكو ءاشنإ ريربتل يلاجعتسالا عباطلا اهيدل سيل ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا

باسح يف لماك لكشبو ةرشابم ةبقارملاو ليجستلا موسر يعفاد لبق نم ةعوفدملا تاداريالا بص متي –
موسرملا نم61 ةداملا ماكحأل افالخ )ACT( رئازجلل ةيزكرملا ةنيزخلا ىوتسم ىلع تاداريإلا ةلاكول ةنيزخلا
تاءارجإلل لاثتمالا مدعو ةريخألا هذه ىودج ةلأسم ريثي يذلا رمألا ،اقباس روكذملا801-39 مقر يذيفنتلا
،ةرداصلا ةيبساحملا

نوعلا ةبقارمل عضخي ملو ،ليصحتلاو ةيفصتلاو ةنياعملا فئاظو ،تقولا سفن يف ،تاداريإلا ليكو عمجي –
،هالعأ روكذملا موسرملا نم82 ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك فرصلاب رمآلاو بساحملا

ةلصحملا تاداريإلا ،هالعأ روكذملا801-39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملل اقفو ،تاداريإلا ليكو عفدي –
يف ةعوفدملا موسرلا صيصختو عيزوت نإف ،كلذ عمو .عوبسألا يف لقألا ىلع ةدحاو ةرم يمومعلا بساحملا ىلإ

ةينازيم ةصح عفد متي مل ،لاثملا ليبس ىلعو رثكأ اًنايحأو رهشلا ةياهن يف متت ةينعملا تاباسحلا ىلإ باسح
يــفناج91 خــيراتب الإ لــيكولا لــبق نـــم ،جد نوــــيلم012 هردـــــق يلاـــــمجإ غــــلبمب ،4102 ىلإ8002 نــــم تاوــــنسلل ةــــلودلا

،5102 ةنس

دوجو مدع ببسب ةعوفدملا ريغ موسرلا نع يلختلا رطخ مث نمو ،ئيس لكشب نينيدملا تالجس كسم متي –
،نيينعملا نينيدملا تالجس

هالعأ روكذملا351-60 مقر يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا ليجستلاو ةباقرلا موسر قيبطت متي ال –
سيلو مهسفنأ نيجتنملا لبق نم اهتبقارم متت يتلاو اًيلحم ةأبعملاو ةعنصملا ةينالديصلا تاجوتنملا ىلع
.ةيمومعلا ةنيزخلل حبرلا يف اتيوفت لكشي امم ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا

اهميظنتو تاقفنلاو تاداريإلا تالاكو ثادحإ تايفيك ددحي يذلا3991 ةنس ويام5 يف خرؤملا801-39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا1
.اهريسو

ةبسنلاديصرلاةذفنملا تاقفنلاةررقملا تاقفنلا دراوملا عومجمةنسلا

4102

5102

6102

57,401.454.125

42,784.059.804

36,460.682.454

00,000.059.144

00,057.014.735

00,000.007.054

90,176.832.623

26,472.819.833

81,629.073.603

66,334.512.591

26,212.230.07

54,831.519.741

28,37%

70,36%

89,76%

ةبساحملاو ةيلاملا:ردصملا

)جد : ةدحولا(
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ةينالديصلا تاجوتنملا ةباقرو ليجستلا موسر ليصحــت تايعضو ةيقوثوم مدع –

،كلذ عمو .ةيتامولعم تاقيبطت لالخ نم ةبقارملاو ليجستلا موسر نع ةجتانلا تاقحتسملا رييست متي
.تانايبلا ةدعاق ثيدحت مدع ببسب ةقوثوم ريغ قيبطتلا اذه ةطساوب ةرداصلا ليصحتلا تايعضو نأـــب ظــــحالي
نم اهيلع ريشأتلا متي الو تاداريإلا ليكو لبق نم ،اًيونس وأ اًيرهش ناك ءاوس ،ليصحت تايعضو دادعإ متي الو
.ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملل بساحملا نوعلا لبق

ةياهن دعب الإ ةباقرلا قيرف ىلإ اهغالبإ متي مل( سلجملا بلط ىلع ءانب ليصحتلا ةيعضو صحف ةيلمع تفشك
باسح يف لجسملا يلعفلا ليصحتلاو ،ةهج نم ليصحتلا تادنس غلبمب قلعتي اميف ةريبك قراوف دوجو )ةمهملا
.ىرخأ ةهج نم ،تاداريالا ليكول ةنيزخلا

،ةقباسلا تاونسلاب ةقلعتملا كلتو ،ةيراجلا ةنسلا موسر ليصحت نيب ليصحتلا تاءارجإ زيمت ال ،يلاتلابو
.يونسلا ليصحتلا لدعم دادعإ ةبوعصو ليصحتلا تايعضو يف ةيفافش مدعو اطلخ ببسي امم

ليصحتلا رماوأ ميلست خيرات نم ءادتبا اموي51 ـب ةددحملاو نينيدملا لبق نم موسرلا عفد ةلهم مارتحا متي مل
صاخشألل )ليصحتلا تادنس( عفدلا لوادج ميلست يف ريبك ريخأت دوجو ظحول ،عقاولا يفو .تاءارجإلا بسح
)6( تسو فصنو )2( نيتنس نيب عقت يتلا ةباقرلا ةجيتن رودص خيراتب قلعتي اميف ةينعملا موسرلاب نينيدملا

.تاونس

وــــــحنب ردــــــقي يــــــقاوبلا غـــــلبم نأ ،تادارـــــيالا لــــيكو اــــهمدق يـــتلا لـــــيصحتلا يـــــقاب ةـــــيعضو صـــــحف ةـــــــيلمع تــــــنيب
قتاع ىلع %14 نم رثكأ لثمي ام يأ ،جد006630241 ,00 غلبم اهنم ،7102 ةنس ربوتكأ13 يف جد000935543 ,00
نوعلا ىلإ ةلصحملا ريغ ليصحتلا تادنس ليوحت متي الو .71021و6002 نيب تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا
.اهب لفكتلا لجأ نم بساحملا

زيهجتلا تاقفن ذيفنت يف ةلجسم صئاقن –

247 اهردق ةيلامجإ جمانرب ةصخرب6102و0102 نيب ةلجسم تايلمع )7(عبس زيهجتلا ةيعضو نمضتت
نأ ثيح ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا قتاع ىلع ةلجسم تايلمع )5( سمخ اهنم ،جد نويلم
)20( نيتيلمعو )ACT(رئازجلل ةيزكرملا ةنيزخلا نيمأ وه فلكملا بساحملاو ماعلا ريدملا وه فرصلاب رمآلا

.جد نويلم004 هردق يلامجإ غلبمب ةنيطنسق يلاو و نارهو يلاو قتاع ىلع نيتلجسم

يفو .2عيراشملا جضنب ةقلعتملا ماكحألا يف اهيلع صوصنملا طورشلا عم تايلمعلا هذه ليجست قفاوتي مل
ةبقارمل ينطولا ربخملا قتاع ىلع ةلجسملا )5( سمخلا تايلمعلا لصأ نم تايلمع )4( عبرأ ديرفت متي مل ،عقاولا
: يهو ،ةينالديصلا تاجوتنملا

.جد00,000000001 غلبمب )eirelamina( تاناويحلا لحم ةئيهت –

.جد00,000000001غلبمب نيزخت ةقطنم ةئيهت –

.جد00,000000002غلبمب ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ةئيهت –

.جد00,000001غلبمب ءاوهلا فييكت تادعم ءانتقا –

دعب تاونس )4( عبرأ يأ ،4102 ةنس اهديرفت مت ،”ةيربخم تادعم ءانتقا“ يه تقلطنا يتلا ةديحولا ةيلمعلا
ةيلمعلا هذه ةئزجت تمتو .)%12(جد00,000000242هعومجم ام ىلإ لصتل6102 ماع اهمييقت ةداعإ متو اهليجست
ةيعضو يلاتلا لودجلا حضويو .ةباقرلا ءارجإ ءانثأ ،ذيفنت ةيادب تفرع صصح )6( تس اهنم صصح )9( عست ىلإ
:صصحلا هذهل اذيفنت ةمربملا تاقفصلا

لوادج نأشب تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلل ماعلا ريدملا ىلإ ةلسرملا132 مقر تحت7102 ةنس ربمفون61 يف ةخرؤملا ةلاسرلل اًقفو1
.ةعوفدملا ريغ عفدلا

.ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو8991 ةنس ويلوي51 يف خرؤملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا نم6 ةداملا2
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: ةيتآلا تالالتخالا تاقفصلا هذه ذيفنت صحف ةيلمع تفشك

ةمدخ نامضل مازتلالا ةلاسر ،ةينهم عجارم ميدقت نود9و6و4و3 مقر صصحلا ةبحاص ةكرشلا رايتخا مت –
،تادعملا أشنم ةداهشو عيبلا دعب ام

دـكؤت ةـكرشلا لـبق نـم ةـقيثو ةـيأ ميدقت مـتي مـل ،)SPC( ةـصاخلا طورـشلا رـتفد نـم91 ةداـملا ماــكحأل اــفالخ –
،تادعملا ميلست لبق عنصملا يف ةينقتلا ةبقارملا

؛ةصاخلا طورشلا رتفد نم32و12 نيتداملا ماكحأل افالخ تادعملل يئاهنلاو تقؤملا مالتسالا رضاحم بايغ –

نوناقلا ضورع مييقت دنع %52( طورشلا رتفد يف هيلع صوصنملا ةينطولا ةيلضفألا شماه قيبطت مدع –
،)ءابعالا رتفد نم12 ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك ،يرئازجلا

،ةينالديصلا تاـجوتنملا ةـبقارمل يـنطولا رـبخملل نيينقتلا نيــمدختسملا ةدــئافل نــيوكتلا رــيفوت مــتي مــل –
،ةصاخلا طورشلا رتفد نم23 ةداملا ماكحأل افالخ

زاهجلا ةقباطم( ةدروملا تادعملا بيكرتو ليهأتب قلعتي اميف ةمربملا ةقفصلا دونبب دروملا مازتلا مدع –
،اهليهأتو اهبيكرت متي مل تادعملا مظعمو .)ليهأتلا لوكوتورب يف ةددحملا تابلطتملل

ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا لبق نم ءارجإ يأ ذاختا متي مل ،تالالتخالا لك نم مغرلا ىلع
طورـشلا رـتفد نـم93 ةداـملا مـاكحأل اـقفو مـيلستلا ةدـم زواـجتل رـيخأتلا ةـبوقع قــيبطتو ناــمضلا ةــلافك لــيعفتل
.ةصاخلا

الدب6102 ةنس سرام13 ةياغ ىلإ ،1ةكرشلا حلاصل نامتئالا ةلاسر ةيحالص ديدمت حنم مت ،كلذ ىلع ةوالعو
فرـصلا رـعس بذـبذت بـبسبةـيفاضإ تاـقفن ،ةـيلمعلا ذـيفنت يف رـخأت هـنع رـجنا اـمم ،6102 ةـنس يــفناج13 نــم
.ةقفصلا يلامجإ نم %5,02 لثمي ام ،جد91,22496873ـبردقي غلبمب ربخملا اهدبكت ةيفاضإ ةيكنب فيراصمو

زيزعتل ةحاتملا ةيلاملا دراوملا كالهتسا مدعو اهئانتقا رخأتو اهليغشت متي مل يتلا تادعملا ىلإ ةفاضإلاب
ةقلعتملا ةيميظنتلا ماكحألا ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ذفني مل ،ربخملا تادعم ةريظح
.2تازيهجتلا درجب

.5102 ربمسيد22 يف ةخرؤم574 مقر ةلسارم1
988 مقر ةميلعتلا اذكو ةلوقنملا كالمألا درجب قلعتملاو1991 ةنس ربمفون32 يف خرؤملا554-19 مقر يذيفنتلا موسرملا صوصخلا ىلع2
.2991 ةنس ربمسيد لوأ يف ةخرؤملا

زاجنإلا ةدمةقفصلا غلبمةقفصلا ءاضمإ خيراتةصحلامقر

6

2و1

9و4و3

4102 ويلوي32

5102 وينوي42

5102 تشغ5

25.751.250,20

40.164.131,56

80.959.145,43

رهشأ )3( ةثالث

رهشأ )6( ةتس

رهشأ )3( ةثالث

)جد : ةدحولا(
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ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملل ةربخلاو ةباقرلا ماهم .٢

ربخم ءاشنإ نمضتملاو3991 ةنس وينوي41 خرؤملا041-39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 مقر ةداملا بجومب
ةـبـقارمل ينـطوـلا رـبـخـمـلـل ةـيسيـئرـلا ةـمـهملا نـمـكـت ،هـلـمـعو هـمـيـظـنـتو ةـيـنالدـيصلا تاـجوــتــنملا ةــبــقارمل ينــطو
171و071 ،961 داوملا يف ددحم وه املثم ةينالديصلا تاجوتنملا ةربخو ةيعون ةبقارم يف ةينالديصلا تاجوتنملا

.اقباس روكذملاو1 ممتملاو لدعملا ،5891 ةنس رياربف61 يف خرؤملا50-58 مقر نوناقلا نم

ةصاخلا ةيئايميكلا داوملاو ةيجولويبلا فشاوكلاو ةيودألا“ : نوناقلا اذه موهفم يف ،ةينالديصلا داوملاب دصقي“
بطلل ةيرورضلا ىرخألا داوملا لكو فلـسـلاو يعاعشإلا ديلكونلاو ديمضتلا داومو ةينيلغلا تاجتنملاو تايلديصلاب
.)961 ةداملا( ”يرشبلا

ضارمألا نم ةيئاقو وأ ةيجالع تايصاخ ىلع يوتحي هنوكل ضرعي بيكرت وأ ةدام لك“ ءاودلاب دصقي
وأ يبطلا صيخشتلاب مايقلا دصق ،ناويحلا وأ ناسنإلل اهفصو نكمي يتلا داوملا لكو ،ةيناويحلا وأ ةيرشبلا
اذيفنت ةيلدـيص يف اـيروف رـّضحـي يفصو رـضحـتسم لكو اهليدعت وأ اهحيحصت وأ ةيوضعلا اهفئاظو ةداعتسا
زـهاـج يـعاـعـشإ ينالدـيـص جوـتــنـم لكو لصـم وأ نـّيـمـس وأ حاـقـل لكو ةـــيــــساـــســـحلا فـشاـــك لكو ةيبط ةفصول
ةـيــفــصــتـلا لـيـلاــحــم وأ ىلــكــلا ةــيـفــصــت زــّكرــم لكو مدلا نم قتشم تباث جوتنم لكو ناسـنإلا ىدل لاـمـعـتـسالل
.)071 ةداملا( ”ةيبطلا تازاغلاو ةيقافصلا

ةفاثكو ريداقمب ةماس داوم ىلع لمتشت يتلا ليمجتلا تاجوتنمو ةفاظنلا داوم اضيأ ةيودألا مكح يف لخدت
،ةيرشبلا ةحصلل ةديفم تايصاخ اهحنمت ةيئاذغ ريغ داوم ىلع يوتحت يتلا ةيومحلا ةيذغتلا تاجتنمو ،ةيلاع
.)171 ةداملا( تاحاقللا وأ ةيودألا جاتنإ وأ جالعلا يف لمعتست يتلاو )...( ايثارو ةلدعملا تاميسجلاو

ةينالديصلا تاجوتنملا ليجست طباوض .٢.١

ةينالديصلا تاجوتنملا ةساردب مايقلل لوخم ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ،هماهم راطإ يف
ةيعجرملا تاجتنملاو ةيعجرملا داوملا ىلع ظافحلاو ،ةيعجرملا  تاينقتلاو بيلاسألا ريوطتو ليجستلل ةمدقملا

،ةينالديصلا تاجتنملا ةدوج ةبقارمل تانايب ةدعاق ىلع ظافحلا نع لوؤسم هنأ امك .ينطولا ىوتسملا ىلع
ةـلصلا تاذ ةـيـمـلــعــلاو ةــيــنــقــتــلا ثوــحــبــلاو تاساردــلا ءارــجإو ةــقوسملا ةــيودألا ةدوــجو ةــيــلاــعــفو ةــمالس ةــبــقارــمو
.هعوضومب

تاجوتنملل ةينطولا ةنودملا يف )ED( ليجست رارقب طورشم ةيرئازجلا قوسلا يف ءاودلا عضو نإف ،اذكهو
61 يف خرؤملا50-58 مقر نوناقلا ماكحأل ًاقفو ،ةحصلا ةرازو هحنمت ،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا

.اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملاو5891 ةنس رياربف

تاجوتنملا ليجست بلط تافلم عضخت نأ بجي ،4822-29 مقر يذيفنتلا موسرملا نم21 ةداملا بسحف
تابكرم نم ركذ ام اقح ءاودلا اذهل نأ نم ققحتلا دصق تارابتخاو تاسارد ءارجإ ىلإ فدهت ةربخ ىلإ ةينالديصلا

 .ليجستلل مدقملا يملعلاو ينقتلا فلملا يف صئاصخو

،همييقتو ينقتلاو يملعلا فلملا ةسارد يهو ،لحارم عبرأ ينالديص جوتنم يأ ىلع ةربخلا ءارجإ لمشي
ةيمامسو ةيريقاقع تارابتخاو ،ءاضتقالا دنع ،ةيجولويبو ةيرهجم ةيموثرجو ةيوايميك ةيئايزيف تارابتخاو
.ةيجالع ةيبط تارابتخاو

صوصنملا ةيجالعلا ةيبطلاو ةيمامسلاو ةيريقاقعلا تارابتخالا نم ةيعونلا ةينالديصلا تاجوتنملا ىفعت
.هالعأ اهيلع

.ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 خرؤملا11-81 مقر نوناقلا بجومب نوناقلا اذه ءاغلإ مت1
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا تاجتنملا ليجستب قلعتملاو2991 ةنس ويلوي6 يف خرؤملا482-29 مقر يذيفنتلا موسرملا2
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دعب يبلس وأ  يباجيإ يأر رادصإ لجأ نم )MRP 40( ةيودألا ليجست ءارجإل اقفو تارابتخالا هذه ىرجت
سمخ ةدمل ليجستلا رارق ردصي اذكهو .يئاهنلا جتنملا ةدوج ةبقارم وأ/و ينالديصلاو يئايميكلا فلملا مييقت
.تاونس سمخ ةدمل ديدجتلل ةلباق تاونس )5(

ةبقارملا ةرئاد موقت ،ةيميظنتلا نوؤشلا ةحلصم لبق نم هلوبق دعبو ليجستلا بلط ةيلباق ةسارد دعب
ةدروتسملا ةيئايميكلا ةصالخلا نع ةجتانلا تاجوتنملا تافلم عضختو .جوتنملا ةدوج ةبقارمب ةصصختملا
رباخملا ةرئاد موقت ،اًيلحم اهتئبعت وأ/و اهعينصت متي يتلا تاجتنملل ةبسنلاب .ةدوجلا ةبقارم ىودج ةساردل
.عقوملا يف ليلحتلا مييقتل دعوم ديدحتب

.ةيودألا ريرحت فلم ةيميظنتلا نوؤشلا ةحلصم لكشت ،هالعأ ةروكذملا طباوضلا ساسأ ىلع

ةــيودألا( ةــيودألا لــيــجست صخــي اــمــيــف ةــيــنالدــيصلا تاــجوــتــنملا ةــبــقارمل ينــطوــلا رــبــخملا طاشن نــمضتو
جاتنإلا( فلم7112 ةدوج ةبقارم ةيلمع ،ةحصلا ةرازول ةلديصلا ةيريدم عم قيسنتلاب ،)ةيبطلا ةزهجألاو
بلط0411 ةجلاعم ،6102 ةنس لالخ متو .)6102 ىلإ4102( تاونس ثالث ىدم ىلع )فيلغتلاو ةئبعتلاو داريتسالاو
.جتنم573 ليجست اهنع جتن

مييقتلل ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملل ةينالديصلا تاجوتنملا ليجست تافلم ميدقت متي
نأ نيح يف ،61021 ذنم ةيقرولا مئاعدلا نود )DC( ةيمقر طئاسو لالخ نم ةدوجلا ةبقارمو يميظنتلاو ينقتلا
ةذختملا تارارقلاو اقباس روكذملا482-29 مقر موسرملا اميس ال ،ريغتي مل طاشنلا اذه ىلع يراسلا ميظنتلا
.هقيبطتل

،ةينالديصلا تاجوتنملا ليجست راطإ يف ةيئايميكلا ةيئايزيفلا ةباقرلا بايغ ظحول ،كلذ ىلع ةوالعو
فشاوــكــلا بلــطــل ةــيــنــعملا ةــيودألل ةــعــنصملا تاــكرشلا ىلإ ءوــجــلــلا مــث نـــمو ،تادـــعملاو فشاوـــكـــلا صقـــن ببسب
 .ةرفوتملا ريغ تادعملاو

ةينطولا قوسلا يف اهقيوست متي يتلا ةينالديصلا تاجوتنملا ةدوج ةبقارم .٢.٢

يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا تاجوتنملا ةدوج ةبقارم .٢.٢.١

داوــملا ةــقباطم ةــبقارمب قــلعتملاو2991 ةــنس رــياربف21 خرؤــملا56-29 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ماــكحأب الــمع
وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةدوج نم دكأتي“ نأ جتنم وأ دروتسم لك ىلع نيعتي ،ةدروتسملا وأ ًايلحم ةجتنملا
.”قوسلا يف اهضرع لبق ،اهتقباطمو ،ةدروتسملا

ةقباطملا تارابتخا ىلإ ةدروتسملا ىرخألا ةيبطلا ةزهجألاو ةدروتسملا ةينالديصلا تاجوتنملا عضخت ،هيلعو
محقت يتلا ةقباطملا ةداهش رادــصإب ةــباقرلا هذــه ققــحتتو .ةــينالديصلا تاــجوتنملا ةــبقارمل يــنطولا رــبخملا ىدل
.قوسلا يف اهعضو لبق ةعنصملا تاجتنملا ليلحت ماهم ذيفنتل نيلهؤملا ةحلصملا باحصأ فلتخم ةيلوؤسم

جتنملا نأ ةقدب تبثي دروملا نم رداص دنتسم ميدقت دروتسملا نم بلطي ،ةقباطملا ةداهش ىلإ ةفاضإلاب
30-90 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا كلت اميس ال ،هبلطتت يتلا تافصاوملا وأ/و ةدمتعملا ريياعملل قباطم
.90022 ةنس رياربف52 خرؤملا

.ةصصختملا رباخملا ةرئادو ةيرادإلاو ةينقتلا ةرئادلا : ةينالديصلا تاجوتنملا ةباقر يف ناتئيه لخدتت
ةرئاد امأ ،ءاودلا ةقباطم نامض ىلإ فدهت يتلا ةينوناقلا ةينقتلا ةباقرلا ذيفنتب ةيرادإلاو ةينقتلا ةرئادلا موقتو
تافصاوملا وأ/و ةدمتعملا ريياعملل ينالديصلا جتنملا ةقباطم ضفر وأ ديكأت ةيلوؤسم اهلف ةصصختملا رباخملا
نامض ةحلصم ىلإ ةصصختملا رباخملا ةرئاد اهعمجت يتلا ةيليلحتلا جئاتنلا لاسرإ متيو .ةيميظنتلاو ةينوناقلا
.قباطم ريغ جوتنملا نأ نالعإلا متي ،ةيسكعلا ةلاحلا يفو .جوتنملا صصح حيرستل ةدوجلا

.6102 ةنس سرام82 يف ةخرؤملا ع م / ص م و م /س صو /211 مقر ةركذملا1
.21و11 داوملا اميس ال ،شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب قلعتملا نوناقلا2
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تاجوتنملل ةلماشلا ةباقرلا صخي اميف ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا طاشن نمضتو
ةملتسم ةصح011ـ428 ــل ةدوجلا ةباقر ةجلاعم6102-4102 ةرتفلا لالخ )ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا( ةينالديصلا
نيعنصمل ةينالديص تاجوتنم نم نوكتت ةملتسملا صصحلا نم %45 نأ نيبو ،)ةئبعتلاو داريتسالاو ،جاتنإلا(
اذهو .ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا فرط نم ةدمتعم ةدوجلا ةبقارم رباخم مهيدل نييلحم
.هقيوست لجأ نم جوتنملا ةصح ريرحت ةداهش ىلع رشؤي ريخألا

ةدع ررحت ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا حلاصم نأ ةبساحملا سلجم تاقيقحت تفشك
ةفلتخملا ةدوجلا ةبقارم لحارم ىلإ اهعاضخإ نود ،ةيئايميكلا داوملاو تافوشكلا كلذكو ،ةيودألا نم صصح
: ةيتآلا تاجوتنملا ،صوصخلا هجو ىلع ،ةلجسملا تاظحالملا تصخ .ةبولطملا

ةبقارملا ريغ )UTA( مادختسالل ةتقؤملا صيخارتلا راطإ يف اهؤانتقا متي يتلا ةينالديصلا تاجوتنملا –

اميف ةيفاك ةلدأ هنأشب مدقي يلصألا هدــلب يف لــجسم ءاود دارــيتسال ةـــصخر1 مادــختسالل تـــقؤملا صـــيخرتلا
.همساب نيعم ضيرم ةدئافل حنميو ،نامألاو ةعاجنلا صخي

يتلاو ،ةايحلا ددـــهت يــتلا ضارـــمألا وأ ةـــميتيلا ضارـــمألا جالـــع ىلإ ةـــهجوملا ةـــيودألاب ّالإ بـــلطلا اذـــه قــــلعتي ال
.ليجست بلط لحم ةرورضلاب نوكتس يتلاو لعفلاب ةلجسم ىرخأ ةيودأب اهلادبتسا نكمي ال

ملستو .مادختسالل تقؤملا صيخرتلا عوضوم ةيودألا داريتساب ةلوخم تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا
قيدصتلا دعب تابلطلا يمدقم ةيحصلا تاسسؤملا حلاصل ةحصلا ةرازوب ةلديصلا ةيريدم لبق نم ةريخألا هذه
.ةيزكرم ةنجل لبق نم اهيلع

الضفو .ليجستلا لبق ةقبسملا تارابتخالا نم تلفت اهنإف ،رئازجلا يف ةلجسم ريغ تاجوتنملا هذه نأ امبو
ةبقارمل ينطولا ربخملا ةباقر ىلإ اهميدقت نود تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا لبق نم اهقيوست متي ،كلذ نع
تاــبلطتملل اـــهتقباطم نـــم دــــكأتلل اــــهتدوج ةــــبقارمل ءارـــجإ يأ عـــضي مـــل رـــيخألا اذــــهو .ةـــينالديصلا تاــــجوتنملا
.اقباس ةروكذملا ةيميظنتلا

تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا لبق نم اًجوتنم733 قيوستو داريتسا مت ،7102-4102 ةرتفلا يف ،اذكهو
يئاذغلا ضيألاب قلعتت اهنم %34 ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا طباوضو ليلاحت بايغ يف

.تانكسملا نم %91و يركسلا

ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا لبق نم ةيبطلا تامزلتسملا ةباقر فعض –

نــم ةــعساو ةــعومجم نــم )MD( ةــيبطلا تاــمزلتسملا نوــكتت ،ىرــخألا ةــينالديصلا تاــجوتنملا رارــغ ىلــع
ةبقارم لحم نوكت نأ بجي يتلاو ً،اروطت رثكألا ةيحصلا تاجتنملا ىلإ ةطيسبلا ديمضتلا داوم نم ،تاجتنملا
حالصإو ناــكسلاو ةــحصلا ةرازو حـــلاصم لـــبـــق نـــم اـــهـــيـــلـــع ةـــقـــفاوملا مـــتـــت نأ بجـــي اـــمـــك .اـــهـــقـــيوست لـــبـــق ةدوجلا
نم61 ةداملل اقفو ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا فرط نم ةمظتنم ةبقارمو تايفشتسملا
يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا تاجتنملا داريتساب ةصاخلا ةينقتلا طورشلا رتفد
.60/11/70022يف خرؤملا9742 مقر رارقلاو

نأ اـمك ،ةـحصلا ةرازو ةـقفاوم قـبست يـتلا تاــباقرلل ةــقوسملا تاــجوتنملا نــم دــيدعلا عــضخت ال ،كلذ عــمو
يفو .اهتبقارمل ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ىلإ اهميدقت متي ال ةيوستلل ةررحملا صصحلا

تارتف يدافتل ،ةباقر نودب اهلابقتسا ةسراممل ةتقؤملا ةـــعيبطلا ىلع3ربخملل ماــعلا رـــيدملا رـــصأ ،قاـــيسلا اذه
.نأشلا اذه يف ةمزاللا ةيميظنتلا ريبادتلا ذاختا لجأ نم ةحصلا ةرازو هابتنا بذج عم عاطقنالا

ويام01 يف خرؤملا31 مقر رارقلا مكحب مادختسالل تقؤملا صيخرتلا راطإ يف اهؤانتقا متي يتلا يئافشتسالا لامعتسالا تاذ ةيودألا1
ةنس تشغ32 يف خرؤملا53 مقر يرازولا رارقلا ةمئاق نييحت نمضتملاو2102 ةنس تشغ21 يف خرؤملا67 مقر يرازولا رارقلاو0102 ةنس
.ةحصلا تاسسؤمل ةصصخملا ،ةلجسملا ريغ ةينالديصلا تاجوتنملا داريتساب صيخرتلا نمضتملاو1102
.ةيحصلا تامزلتسملا ىلع ةقفاوملا تايفيك ددحملا ةحصلا ةرازو رارق2
.ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملل ماعلا ريدملا فرط نم ةلسرملا7102 ةنس تشغ01 يف ةخرؤملا071 مقر ةلسارملا3



٥٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٧
363م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٤

ذاختا ىلع ةرداق يه يتلاو ،طقف ةيبطلا تامزلتسملا نم ةئف12 نم ةمئاق ةريخألا هذه تعضو ،عقاولا يف
.1ةدوجلا ةبقارمل ةمئاقلا هذه يف ةجردملا ريغ داوملا عيمج عضخت ال ،يلاتلابو .قيوستلا ىلإ اهريرحت نأشب رارق

ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ةباقر ىلإ ةمدقملا ةيبطلا تامزلتسملا ةيعضو لالغتسا نإ
يلحم نوبز008 نم رثكأل ةيودألا رفوت يتلا تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا فرط نم7102-4102 ةرتفلا لالخ
: ةيتآلا جئاتنلا تنيب ،قوسلا يف اهعضو لجأ نم ةيئافشتسا ةسسؤم005 اهنيب نم ةينالديصلا تاجوتنملا نم

ربخملا لبق نم )ليلحتلاو مييقتلا دعب( ريرحتلا ةداهشل ةيبطلا تامزلتسملا نم ادج ليلق ددع عضخي –
ليلحت ةداهش ساسأ ىلع ةينعملا تاجتنملا ريرحت متي ،ماع لكشبو .ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا
تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا نع ةرداص ةقباطم ةداهش دروتسملا لمحي نأ بجي امنيب .ةعنصملا ةكرشلا
03 يف خرؤملا رارقلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةدروتسملا ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألا نم ةصح لكل ةينالديصلا
تاداهش ردصي ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا نأ ىلع صني هالعأ روكذملاو3002 ةنس ربوتكأ
،ريرحتلا تاداهش نم ًالدب ةقباطملا

اهملتست يتلا صصحلا نم %09 نم رثكأ لثمت يتلا ،يلحملا جاتنإلا نم ةيبطلا تامزلتسملا عضخت ال –
4102 ةرتفلا لالخو .ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ةباقرل ،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا
تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا لبق نم )rekaM ecaP( بلقلا تابرض مظنم2726 ةبقارم متي مل ،6102 ىلإ
،ةينالديصلا

تاــجوتنملا ةــبقارمل يــنطولا رــبخملا ةــطساوب ةــيبطلا تاــمزلتسملا رــيرحت نوــكي ،ناــيحألا ضــعب يف –
ةرتفلل موي112و )2( نيموي نيب ريرحتلا خيراتو ةباقرلا بلط خيرات نيب ةدملا حوارتت ثيح ،اًئيطب ةينالديصلا

4102-7102،

امم ،)ةفيظولاو لماكلا مسالا( مهتامالع عـــضو مدـــعو رـــيرحتلا تاداـــهش ىلع نيـــعقوملا دـــيدحت ةـــيناكمإ مدــــع –
،ةيلوؤسملا ىدم ديدحتو عبتت لهسي ال

عضاخ ريغ جتنم ،قيوستلل لوبقم : ظفحتب ريرحتلا تاراعشإ عم ةيبطلا تامزلتسملا ةيبلاغ ريرحت متي –
.ةعنصملا ةكرشلا ةيلوؤسم تحتو ظفحتب ررحم ،ةباقرلل

فشاوكلاو تاحاقللا ةدوج ةبقارم مدع –

متي يتلا تاجوتنملا نأ ريغ ،ةدوجلا ةبقارمل ،ينالديص جتنم يأ لثم ،ةيئايميكلا داوملاو فشاوكلا عضخت
اهينتقي يتلا فشاوكلا طقف ،ةبقارملا هذهل عضخت ال ةماعلاو ةصاخلا رباخملا لبق نم ةينطولا قوسلا يف اهعضو
ةـباـقرـلـل ،صوصخلا هـجو ىلع ،عضخـت ةصاخلا هـتاــجاــيــتــحال ةــيــنالدــيصلا تاــجوــتــنملا ةــبــقارمل ينــطوــلا رــبــخملا
.ةيجولويبوركيملا

ةصاخلا دراوملا لامعتساب اهتباقر متت ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا يلوؤسم بسحو
.ةينعملا رباخملل

يكيدلا لاعسلا ،زازكلا ،ايريتفدلا داضم( ؤفاكتلا يسامخلا حاقللا ةربخ بلطل ةباجتساو ،كلذ ىلع ةوالعو
تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا باجأ ،يرئازجلا روتساب دهعم فرط نم ،)ب يسوريفلا دبكلا باهتلاو
تاجتنملا نم عونلا اذهل ةدوجلا ةبقارم ءارجإ ىلع رداق ريغ هنأ )13/01/7102 يف ةخرؤملا ةلاسرلا( ةينالديصلا
: ةيتآلا بابسألل )تاحاقللا(

،تاحاقللاب ةصاخلا ةيعانملا ةبقارملا تادعم ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا كالتما مدع –

،تاحاقللا عم ،ةيئايزيفلا ةباقرلاب قلعتي اميف ،تانايبلا ةءارق جمارب فيكت مدع –

تامزلتسملا ةبقارم نوبلطي نيذلا نيلماعتملا فلتخم ىلإ ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا لبق نم ةلسرملا لئاسرلا رظنا1
.يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا
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ماــسجألاو تاداــضتسملا( ةددــحم ةــيجولويب فــشاوكب ظــفتحي يذــلا دــيحولا وــه عــنصملا رــبخملا لازـــي ال –
،)ةيعجرملا ةداضملا

)ايثارو ــةلدعملا نارــئفلاو براــجتلا نارـــئف تالالـــس( يـــناويح فـــشاك ىلـــع لوـــصحلا ادـــج بـــعصلا نـــم –
،ةصاخلاو ةيعيبطلا ريغ ةيمسلا تارابتخاب قلعتي اميف هيلع ةظفاحملاو

.تاحاقللا ةبقارم تاينقت نم ينقتلا مقاطلا نكمت مدع –

امدنع1N1H حاقل نأشب ةلثامم ةيعضو ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا شاع ،9002 ماع يف
.)SPASSFA xe MSNA( ةيودألا ةمالسل ةينطولا ةلاكولاو يسنرفلا روتساب دهعم نم ةربخ بلط ىلإ رطضا

)ةدوجلا ةبقارم مدع( طقف ةيرادإلا ةينقتلا ةيحانلا نم تاردخملا ةباقر –

عضخت ال تاجوتنملا هذهو .مآلآلل نكسم وأ ريدختلل تالاحلا ضعب يف مدختست تاجوتنم يه تاردخملا
.اهقيوست لبق ةدوجلا ةبقارمل

ىلع اهعبتت ةيناكمإ نمضت ،ةيلودو ةينطو ةصاخ ريبادتل عضخت اهنإف ،)تاردخم( اهتيساسحلً ارظنو
 .يلودلاو ينطولا نييوتسملا

تانيعلا نم تايمك ذخأب حامسلل ةمئالم ريبادت ةيأ صيصخت متي مل ةدوجلا ةبقارم لاجم يف ،هنأ ريغ
.ةباقرلل ةهجوملا

ةبقارمل ينطولا ربخملاو تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا نيب ةلدابتملا تالسارملا لالغتسا نم رهظي
نم تاعفد ريرحت متي ،اذكهو .طقف يميظنتلا ينقتلا بناجلا ىلع رصتقت ةبقارملا نأب ةينالديصلا تاجوتنملا
482-29 مقر يذيفنتلا موسرملا نم21 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تارابتخالا ةيقبو .ةنيعلا عاجرإ عم تاجوتنملا
تارابتخا ،ءاضتقالا دنع ،ةيجولويبو ةيرهجم ةيموثرجو ةيوايميك ةيئايزيف تارابتخا : يهو ،هالعأ هيلإ راشملا

.اهب مايقلا متي ال ،ةيجالع ةيبط تارابتخاو ةيمامسو ةيرقاقع

ةيافكب ةبقارم ريغ )ناطرسلل ةداضملا( ايالخلل ةماسلا تاجوتنملا –

تاجوتنم صخي اميف تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا اهتمدق يتلا تانايبلا لالغتسا لالخ نم رهظي
اًددع نأب ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ةبقارمل اهضرعو اهمالتسا مت يتلا ةيناطرسلا ماروألا

.)لـــيلحتلاو مـــييقتلا دـــعب( رـــيرحتلا ةداــهشل عـــضخت ناــطرسلا ةــئف نــم ةــينالديصلا تاـــجوــتنملا نـــم اًدـــــج ًالـــيلق
%59 ريرحت متي نيح يف ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ةباقرل ةيلحملا تاجوتنملا عضخت الو
.”عنصملا ةيلوؤسم تحت“ وأ “ ظفحت لكب“ ةرابع ركذ عم ةدروتسملا تاجوتنملا نم

فاجلا عونلا نم ناطرسلا ةحفاكم تاجوتنمو ،ةيمامسلاو ةيريقاقعلا ةباقرلل تاجوتنملا هذه عضخت ال
ةئفلا هذهل ةبسنلاب ،ةباقرلا ةدم حوارتت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيئايميكلا ةيئايزيفلاو ةيجولويبوركيملا ةباقرلل
61و مايأ01 نيب حوارتت ةباقرلا ةدم نأ ملعلا عم ،موي791و )1( دحاو موي نيب ،7102-4102 ةرتفلل ،تاجوتنملا نم
.ةيودألا تانيع ذخأ لودجل اًقفو اًموي

مدع ،)eigolocixotocamrahp( يئاودلا مومسلا ملع ةحلصم ،ةلاحلا هذه يف يهو ،ةينعملا ةحلصملا تراثأو
نوكي نيذلا دارفألا ةيامح اميس الو ،ايالخلل ةماسلا تاجوتنملا هذه ةجلاعمل ةبولطملا ةمالسلا طورش ءافيتسا

عيمج يف هثودح نكميو .يمضهلا زاهجلاو ةيدلجلاو ةيسفنتلا قرطلا قيرط نع ايالخلل ةماسلا لماوعلاب مهثولت
.جالعلا ذيفنت لحارم

حوارتت ةرارح ةجرد بلطتت اهنأل اًرظن اًدج ةيلاع تاجوتنملا نم عونلا اذه نيزخت ةفلكت نأ هيونتلا ردجيو
نم نيزختلاو لقنلا ءانثأ ديربتلا ةلسلس مارتحا ىدم ةبقارم متت ال ،لثملابو .ةيوئم تاجرد )8(و )2( نيتجرد نيب

.ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا فرط
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ةسينجلا ةيودألا ريرحتل يويحلا ؤفاكتلا تاسارد ةيافك مدع  –

يجالعلا ؤفاكتلا بلطتيو .ةليدبلا ةيودألا وأ ةينالديصلا تائفاكملا ةئفاكملا ةينالديصلا تاجتنملاب دصقي
راشملا ،482-29 مقر يذيفنتلا موسرملا نم31 ةداملا صنتو .تاساردب مايقلا لّجسم ٍجتنمو سينج ٍجتنم نيب
ةيبطلاو ةـيمامسلاو ةــيريقاقعلا تاراــبتخالا نــم ةــيعونلا ةــينالديصلا تاـــجوتنملا ىفعُت“ هـــنأ ىلـــع ،هالـــعأ هـــيلإ

وأ ةيرهجملا ةيموثرجلا كلذكو ،ةيوايميكلا ةيئايزيفلا تارابتخالا نوكتو .هالعأ اهيلع صوصنملا ةيجالعلاو
”...تالاحلا عيمج يف ةيرابجإ ررضلا نم ولخلا تارابتخاو ،ءاضتقالا دنع ،ةيجولويبلا

ةـسايسلا رــصنع ددــصلا اذــه يف راــبتعالا نيــعب ذــخؤي ،ةــيبطلا ةرورــضلاو يــميظنتلا مازــتلالا ىلإ ةــفاضإلابو
ىلع ءاودلا ةروتاف ضيفختل تاجوتنملا نم عونلا اذه ليضفت ىلإ فدهي يذلاو ةلودلل ةيداصتقالاو ةيحصلا
.ينطولا ىوتسملا

تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ىوتسم ىلع )ecnelaviuqéoib( يويحلا ؤفاكتلا طاشن مييقت رهظأ
.7102 ماع يف  نيتسارد لامكتساو6102 ماع يف طقف ةدحاو ةسارد عم ،طاشنلا ضافخنا ةينالديصلا

مهسفنأ نييلحملا نيجتنملا لبق نم ةينالديصلا تاجوتنملا ريرحــت –

تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ةباقرل ةدروتسملا ةينالديصلا تاجوتنملا عضخت ،هركذ قبس امك
.ةباقرلا نم اًيلحم ةعنصملا تاجوتنملا داعبتسا متي نيح يف ،ةينالديصلا

ردصت ،ةديجلا عينصتلا تاسراممل ًاقفوو ةحصلا ةرازو حلاصم لبق نم ةيلحملا جاتنإلا تادحو دامتعا دعب
ينطولا ربخملا فرط نم نيينعملا صاوخلا نيجتنملا حلاصل )QCL( ةدوجلا ةبقارم رباخم دامتعا تارارق

حلاصم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،كلذ عمو .مهسفنأب مهتاجتنم ريرحت لجأ نم ،1ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل
موسرملل ًاقفو تارارقلا نم عونلا اذه حنمب ةلوخم تسيل ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا
.ًافنآ روكذملا041-39 مقر يذيفنتلا

تايصوتلل اقبط طاشنلا اذهب مايقلا متي ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا يلوؤسمل اقفوو
.)enneéporue eépocamrahp al( يبوروألا ةيودألا روتسدو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تايصوت اميس الو ،ةيلودلا

ربخملا فرط نم ةدمتعم ةدوجلا ةبقارم رباخم مهيدل اًيداصتقا ًالماعتم95 كانه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
ءالؤهو .ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدمل دامتعالا حنم متيو ،نآلا ىتح ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا
.ايجولويبوركيم اربخم74و ايئايميك ايئايزيف اربخم75 مهيدل نولماعتملا

ًافالخ ،ةغلبملا تايعضولل ًاقفو دمتعم )euqigolocixot( مومسلا ملع يف ربخم صاخ لماعتم يأ ىدل دجوي ال
.هالعأ روكذملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأل

ةجتنم ةصح لك نوكت نأب ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملل ةيلخادلا تاءارجإلا يصوت
ةيلوؤسملا تحت ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا فرط نم دمتعم ربخم يف ةبقارم ،اًيلحم
ينطولا ربخملا ملعتو مدقت نأ طقف ةعنصملا تاسسؤملا نم بلطُيو .ةصحلل ررحملا عقوملل ةلماكلا ةينالديصلا

.قوسلا يف اهعضو ضرغل اهفرط نم ةررحملا صصحلاو تاجوتنملا ةمئاقب ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل

نم ءزجك )elôrtnoc tsop( ةقحاللا ةبقارملا قحب ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ظفتحي
فارــشالا راــطإ يف ،دمــتعم ةــبقارم رــبخم هــيدل يذــلا ،يــنالديصلا لــماعتملا نــع ةرداــصلا تاـــجوتنملا ةـــبقارم
.ةعباتملاو

.ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارم رباخم دامتعا تايفيكو طورش ددحي يذلا5991 ةنس ربمتبس21 يف خرؤملا س صو/99 مقر رارقلا1
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نم ةيودألا ريرحتب ةطبترملا ةلمتحملا رطاخملا ةيطغتل فاك ريغ ةباقرلا نم عونلا اذه لازي ال ،كلذ عمو
ةيئايميكلا ةيئايزيفلا ةباقرلاب قلعتملا1 ءايميكلا ةحلصم تاطاشن ريرقت رهظأ ثيح ،نييلحملا نيعنصملا لبق
.%1 نم لقأ ةقحاللا ةبقارملا لدعم نأ7102 ىلإ5102 تاونسلل ةيئاهنلا تاجوتنملا ىلع

يرطيبلا مادختسالل ةهجوملا ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارم مدع .٢.٢.٢

ىلع )50-58 مقر نوناقلا نم071 ةداملا( يرطيبلا مادختسالل ةهجوملا ةينالديصلا تاجوتنملا فيرعت متي
.ةيناويحلا وأ ةيرشبلا ضارمألا نم ةيئاقو وأ ةيجالع تايصاخ ىلع يوتحي هنوكل ضرعي بيكرت وأ ةدام لك اهنأ

ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا لبق نم ةيرطيبلا ةيودألل ةلماشلا ةباقرلاب مايقلا متي ال
.هتربخو هتباقر قاطن نمض عقت تاجوتنملا هذه نأ نم مغرلا ىلع

تاراــبــتــخالا ةدــحو ةــيذــغــتــل ةــيرورض نـــم رـــثـــكأ )eirelamina( ةــيــناوــيحلا ةدـــحوـــلا رـــبـــتـــعـــت ،كلذ ىلع ةوالـــعو
)ناذرجلاو نارئفلاو بنارألا( اعونت رثكأ يناويحلا فشاكلاب )oviv ni siasse oib( يحلا مسجلا يف ةيجولويبلا

.ةينالديصلا تاجوتنملل ةيمسلا ةيئاودلا ةباقرلا براجت فلتخم يف عساو قاطن ىلع مدختسي يذلاو

موـــــــمسلا مـــــــلـــــــع - ةـــــــيودألا مـــــــلـــــــع ةـــــــحـــــــلصم يف تيرـــــــجأ يتـــــــلا تاـــــــقــــــــيــــــــقــــــــحــــــــتــــــــلا تفشك دــــــــقــــــــف ،كلذ عــــــــمو
)eigolocixot-eigolocamrahp( يحلا مسجلا يف ةبقارملا نأ )مدعو دراوملا صقن ببسب تفقوت )تاناويحلا ىلع
: يلاتلا وحنلا ىلع .تابلطتملل لاثتمالا

ءاوهلا ةجلاعم ةطحم دوجو مدع ،صوصخلا هجو ىلعو ،ةبولطملا ريياعملل ةيناويحلا ةدحولا بيجتست ال –
)ATS(، ةمدختسملا تاناويحلل ةيحصلا ةلاحلا نامضل تاجاجزلاو صافقألا ميقعتل ةريبك ةعس يذ ميقعت زاهجو

داوملا ةيتاذلا بنارألاو نارئفلاو ناذرجلا نع تاجاجز دوجو مدع نع الضف ،ةيمسلا-ةيلديصلا ةباقرلا راطإ يف
،ناذرجلاو نارئفلل ةفثكملا ةيبرتلل ةريغص صافقأو )يلوبلا( ليسغلل ةلباقلا

،ىودعلا رطخ يلاتلابو لكيهلا فوقسو ناردج روهدت –

.بنارألاو نارئفلاو ناذرجلا : )3( ةثالثلا ةيناويحلا عاونألاب لفكتلل دحاو يناويح نوع –

ةيبطلا تاتابنلا ةبقارم .٢.٢.٣

اهنأب ،ممتملاو لدعملا ،50-58 مقر نوناقلا نم071 ةداملا بسح ةيئاذغلا تالمكملاو ةيبطلا تاتابنلا ربتعت
.ةيناويحلا وأ ةيرشبلا ضارمألا نم ةيئاقو وأ ةيجالع تايصاخ ىلع يوتحي بيكرت وأ ةدام لك

اميف اميس ال ،ميظنت يأل عضخي ال ةلصلا تاذ تاجوتنملاو ةيبشعلا تاجوتنملا قيوست نإف ،كلذ عمو
متي ال ،كلذلو .ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا فرط نم ةدوجلا ةبقارمو ليجستلاب قلعتي
قرــطو ،ةــيــلوألا داوملا يف مــكــحــتــلا مدــع يلاــتــلاــبو ،ةــيــنالدــيصلا تاــجوــتــنملا ةــنودــم يف تاــجوــتــنملا هذــه نيمضت
.نحطلا وأ ظفحلاو ،فيفجتلا
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ينطولا ربخملا لبق نم ديج لكشب ةموعدم ريغ ةقوسملا تاجوتنملاب ةصاخلا ةمالسلا ةبقارم ماهم نإ
.لاجملا اذه يفASGMI ةسسؤمل ةيربخملا تازافقلا ةلكشم ركذ بجيو .ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل

ةــــيحصلا تاــــسسؤملا لــــبق نــــم ىواـــكش ةدــــع عوــــضوم تــــناك اــــهعيزوت مت يـــتلا صصــــحلا عــــيمج اــــبيرقت
)PSPE،HPE( تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلاو )HCP( )قوحسم دوجو مدعو ةقزمم تازافقو مجحلا لكاشم
.)... يسسحت لعف درو ةهيرك ةحئارو

قلعتي اميف تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلاو ةيحصلا تاسسؤملا نم ةيتآلا ىواكشلا نم ديدعلا صحف نإ
ةبقارمل ينطولا ربخملل يبلسلا لعفلا در ،ةديدع تالاح يف ،دكؤي ةعزوملا صصحلاو ةفلتخملا تازافقلاب
.)%5.72( طقف ىوكش83 ىلع ربخملا باجأ ،7102-5102 ةرتفلا لالخ ىوكش831 نيب نم ةينالديصلا تاجوتنملا
لقنت دعب ماجحألاو صصحلا ضعب ةقباطم مدعب6/21/7102 ىتح )ةحصلا ةرازو( ةلديصلل ماعلا ريدملا غالبإ متي مل
 .ASGMI ربخم عقوم ىلع ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا قيرف

قلعتي اميف ةحلصملا باحصأ فلتخم نيب قيسنتلا يف اصقن كانه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا عم اميس الو ،قوسلا يف ةعوضوملا تاجتنملا ةمالسب
)MPNC(.

قلعتي اميف ةيحصلا تاسسؤملا فلتخم نم ىوكش )41( ةرشع عبرأ ىلع مكحلا مت ،لاثملا لــيبس ىلــع
تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا لبق نم52/70/6102 و72/30/6102 نيب صحفلا تازافقل ةئيدرلا ةدوجلاب
هذه نأ يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا نلعأ امنيب ،ةقباطم اهنأ ىلع ةينالديصلا
.اهليدبت ةيرابجإ عم ةقباطم ريغ تاجتنملا

اهقيوست متي يتلا تاجوتنملا ةمالس ىلع فارشإلاو ةساردلاو ةربخلاو ةباقرلا .٢.٣

ريغ تاجتنملا ةجلاعم تاءارجإل ىواكشلاو ةداضملا ةربخلاو ةربخلاو ةقباطملا ريغ تاجوتنملا عضخت
نع ةرداصلا ةينالديصلا تاجوتنملا قباطت مدع نع نالعإلا متي امدنع ءارجإلا اذه قبطني .)MRP 20( ةقباطملا
اذه حيتيو .ىواكشلل اًعوضوم تناك يتلا ةيجراخلا تائيهلا وأ ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا
.ةدوجلا وأ/و ةيميظنتلاو ةينقتلا حئاوللا ثيح نم ةقباطملا ريغ تاجوتنملا ةجلاعم ءارجإلا

: ربخملا لبق نم اهتجلاعمو ةيجراخلا ىواكشلا ةلاح هاندأ لودجلا رهظي

صصحلاةنسلا
ةملتسملا

5102

6102

541

371

صصحلا
ةقباطملا

03

53

ريغ صصحلا
ةقباطملا

84

32

ىلع تاظفحـــت
قئاثولا ىوتسم

94

44

ةداعتسا
 صصحلا

25

صصحلا
ةقلعملا

22

91
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عم ،تالخدتلاو تالخادتلا بنجتل ةحلصم بحاص لك لخدت لاجم ديدحتل ريبدت يأ عضو متي مل ،عقاولا يف
ةيبناجلا تالعافتلا ةبقارم“ نامض ةمهم هيدل يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا نأ ملعلا

نع ةجتانلا اهثودح تالامتحا وأ ثداوحلاو قوسلا يف ةضورعملا ةيودألا كالهتسا اهببسي يتلا ،اهيف بوغرملا ريغ
.“ ةيبطلا ةزهجألا لامعتسا

تايصوتلا
نامض لجأ نم ةيميظنتلاو ةينوناقلا تاودألاب ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا ديوزت –

.هلئاسول لاعف رييستو هيلإ ةلكوملا ماهملاب قباطملا لفكتلا

ةينالديصلا داوملا ةبقارمل ينطولا ربخملل ماعلا ريدملا ةباجإ

تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا فرط نم ةذختملا ريبادتلاو تاءارجإلا ةعومجم ريرقتلا اذه نمضتي
.8102 ةنس لالخ ةذختملا تاطاشنلا اذكو ،اهلبق امو6102 ةنسل ةينالديصلا

جئاتن ىلع ءانب ةينالديصلا داوملا ةبقارمل ينطولا ربخملل ةماعلا ةرادإلا فرط نم تذختا تاءارجإلا هذه
ةماعلا ةيشتفملا“ ةيجراخلا ةبقارملا تائيه فرط نم ةحرتقملا تاظحالملا ساسأ ىلعو ،ةلاحلا صيخشت
 .”ةبساحملا سلجمو ةيلاملل

ىوتسملا ىلع اظوحلم روطت فرعت يتلا ةيحصلا ةيمومعلا ةمدخلا رييست نيسحتل تاءارجإلا هذه تذختا
،اهب ةقلعتملا ةيودألا ةدوج اذكو ضارمألا فلتخم ةيعونل رابتعالا نيعب ذخألا لالخ نم اذهو ،ينالديصلاو يبطلا

.تاربخلاو مالعإلاو نيوكتلا ىوتسم ىلع ةلصحملا جئاتنلا نمضتي امك

ميظنتلا اساسأ سمت يتلا ةديدجلا رييستلا ةبقارم تاودأ جاردإ تابلطتمب ةطبترم ةينالديصلا ةعاجنلا نإ
ويلوي2 يف خرؤملا11-81 مقر نوناقلا يف فرعم وه ام لثم ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألا ةدوجب ةقلعتملا ةدايقلاو

.ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس

هدراوم رييستو ربخملا ميظنت .١

قباطم ريغ ميظنتو ةلوادملا تائيهلل دودحم طاشن .١.١

ءاهنإ متو ،6991 ةنس وينوي لوأ يف خرؤملا يذيفنتلا موسرملل اقيبطت ربخملل قباسلا ماعلا ريدملا نييعت مت
عضخي مل ربخملا نإف ةراشإلل ،هنييعت نم ةنس22 دعب يأ ،8102 ةنس وينوي01 يف خرؤم يسائر موسرمب هماهم
.ةدملا هذه ةليط ةيجراخ ةباقر يأل

 ةرادإلا سلجم –

ربخملا ءاشنإ نمضتملا041-39 مقر يذيفنتلا موسرملا يف هيلع صوصنملا ةرادإلا سلجم نإف ،ةقيقح
.ةنسلا يف ةدحاو ةرم الإ دقعني مل هلمعو هميظنتو ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا

نم ءاضعألل لسرملاو دعملا لامعألا لودج يف ةددحم تناك ريخألا اذه فرط نم اهيلإ قرطتملا لئاسملا
.ماعلا ريدملا فرط

.041-39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم31 ةداملا نم ىحوتسم لامعألا لودج نإف ريكذتللو

يف اولوادي مل سلجملا ءاضعأ نإف ،اهيلع زوحن يتلا عامتجالا رضاحم ىلع عالطالا دعبو ،رخآ بناج نمو
ةينقتلا تافلملل ينورتكلإلا رييستلا اهنم ىرخأ لئاسمل قرطتلا مت لب ،طقف لامعألا لودج يف ةددحملا لئاسملا

.ةهباشتملا ةيويحلا تاجتنملاو نيوكتلاورئاودلا فلتخمل يلخادلا ميظنتلاو ةيودألا ةيلاعفو ةدوجلاو نمألاو

ينقتلاو يملعلا سلجملا –

ةينقتلاو ةيملعلا تاطاشنلا جمارب عيراشم ةسارد يف ةلثمتم ةيساسأ ةمهم هل يذلا يملعلاو ينقتلا سلجملا
يقئاثولا قودنصلا ءارثإب مايقلاو ةينقتلاو ةيملعلا تاطاشنلاب ةقلعتملا تادامتعالا عيزوت يف ةمهاسملاو ربخملل
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،ةيلود وأ ةينطو تايقتلمو تارمتؤم يف ربخملل نييملعلا نيمدختسملا ةكراشم جمانرب دادعإ ،هطبضو ربخملل
.ماعلا ريدملا فرط نم ةحورطملا لئاسملا لك يف هيأر يدبيو ،ثحبلاو نيوكتلا لاجم يف ربخملا لامعأ مّيقي

ةقلعتملا لئاسملاو جئاتنلل ةنياعم ةيأب مايقلا نم نكمتن ملو ،طقف نيترم هؤاشنإ مت سلجملا اذه نإ
.تاونس01 نم رثكأ يأ ،6002 ةنس مت ءاشنإ رارق رخآ نوكل ارظنو عامتجالا رضاحم بايغل ارظن سلجملاب

،هئاشنإ ةداعإ ةياصولا نم تبلط دق ةماعلا ةرادإلا نإف ،ةسسؤملا تاطاشن ىلع سلجملا اذه ةيمهأل رظنلابو
.9102 ةنس سرام42 خيراتب الإ انبلطل ةباجتسالا متي ملو

لكايهلا –

لكيهلا ثادحتساو ليدعت نإف ،هنم31 ةداملا اميس ال ،041-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطت
.ةرادإلا سلجم ةقفاوم دعب الإ هب مايقلا نكمي ال ،5002 ةنس ذنم دجاوتملا يلخادلا ماظنلاو يلخادلا يميظنتلا

موسرملا نم7 ةداملا يف ددحم وه امل اقفو نوكيس يميظنتلا لكيهلا نإف ،ريخألا اذه هداقعنا راظتنا يف
.6991 ةنس ربمفون02 يف خرؤملا رارقلا نم6و5و4و3و2 داوملاو041-39 مقر يذيفنتلا

حلاصملا جاردإ لجأ نم ةيصولا ةرازولا ىلإ هالعأ روكذملا رارقلا ليدعتب ةقلعتملا تابلطلا نم ديدعلا لاسرإ مت
.حاجنلاب للكت مل تاءارجإلا هذه نأ ريغ ،ةأشنملا

ةيلخادلا ةباقرلا زيزعت .١.٢

رييستلا تاءارجإ نيسحــت –

متت مل ىرخأ تاءارجإ دجوت ثيح ةلماك ريغ ةبساحملا سلجم ةاضق ريرقت يف ةروكذملا تاءارجإلا ةمئاق نإ
 .اهيلإ ةراشإلا

ةرـــــيظحلا رـــــييستو نيــمدــــختسملا رــــييستو تاــــــكلتمملا درـــــــجو تاراــــيسلا ةرـــيظح رــــــييست تاـــــطاشن نإ
رــــيشانملاو تالــــسارملاو تارارــــقلاو مــــيسارملاب دــــيقتلا لالـــــخ نـــم نـــمضت ،تاــــنوزخملا رـــــييستو ةـــينورتكلإلا

 .خلإ... تاركذملاو

.ءارجإ لك نم4  مقر ةطقنلا يف ةيميظنتلاو ةينوناقلا صوصنلا ىلإ ريشت رييستلاب ةقلعتملا تاءارجإلا

ةحلصمل عباتلا قئاثولا رييستب فلكملا فرط نم اهعيزوت متي ةبوتكملا تاءارجإلا ىلع ةقداصملا دعب
.حلاصملل ريخألا اذه فرط نم عيزوت ةقيثو لامعتسا متي نأ ىلع ةدوجلا رييست

بوني نم وأ ةدوجلا رييستب فلكملا فرط نم ريستو حلاصملاو رئاودلل ةلسرملا قئاثولا نم خسن ظفحت
.حلاصملا ءاسؤر طقف سيلو ربخملل عبات صخش يأ فرصت تحت ىقبت نأ ىلع ،هنع

تامولعملا ماظنل رثكأ نيمأتو ميعدت –

)DEG( ةينورتكلإلا تادنتسملا رييست جاردإ •

ربخملل نيعباتلا يلآلا مالعإلا يف نيينقتلا نإف ،ةيرادإلا – ةينقتلا ةحلصملاو ةماعلا ةيريدملا ةقفاوم دعب
ةظحالم مت هنأ الإ ،ةينورتكلإلا تآشنملا رييست جمانرب يف )enituoR( ايلحم ةعنصملا داوملا ةبقارم جاردإ اولواح
: اهنم طاقنلا ضعب

،)DEG ةيساسألا ةصنملا نيوكت( ةينقت لكاشم –

،ةصحلا تافلمل ةنوكملا قئاثولا يف رظنلا ةداعإ –

،اهب ظافتحالا ربخملا ىلع بجي يتلا قئاثولا يف رظنلا ةداعإ  –
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،ةيمقر خسن لكشب قئاثولا مالتسا ةيناكمإ ةسارد  –

،عوضوملاب ةقلعتم ةديدج تاءارجإ ثادحتسا ةرورض  –

.ماهملاب مايقلل ةيرورضلا ةيرشبلا تايناكمإلا تابث مدع  –

ةيمقرلا قئاثولل ةيمقرلا خسنلا •

ةدعل نكمُي ثيح ةينواعت ةحاسم لخاد تادنتسملا لوادتب ”DEG“ تانايبلل ينورتكلإلا رييستلا ماظن حمسي
.هيلع قيلعتلا ىتح وأ هليدعت وأ هيلع ةقفاوملا وأ هضرع وأ فلم ءاشنإ نم نيمدختسم

مسا جاردإ لالخ نم ريخألا اذه صئاصخ نع ثحب ءارجإ نكمملا نم ،عيرس لكشبو دنتسملا داجيإ لجأ نم
....خلإ ،ةراشتسالا خيرات ،فلؤملا

سفنبو تقولا سفن يفو ناكم يأ نم تادنتسملا سفن ىلإ لوصولاب نيمدختسم ةدعل ماظنلا حمسي
.ريخأت نود ضعبلا اهضعب ثحبلاو ةجلاعملا تايلمع عبتت نأ نكمي ،ةقيرطلا

ةينقتلا تافلملل عجرم00003 نم رثكأ5102 ماع يفDEG تانايبلل ينورتكلإلا رييستلا ماظن تيبثت ذنم
يف ةليحتسم نيزخت ةدحو يهو ،اهتجلاعم تمت تاظوفحملا قيدانص نم يطخ رتم0005 نم رثكأ لثمت يتلا
.ةيلاحلا ةلاحلا

ةدوجلا نامض عم ذيفنتلا ديق ةعجارملا :تادنتسملا ظفحب صاخلا ءارجإلا•

.)GM-IF 40( ماخلا تانايبلل يطايتحالا خسنلا ةقرو

اهنيزختو حلاصملا فلتخم نم ةيلوألا تانايبلا عمجل ةلمحب يلآلا مالعإلا ةحلصم تأدب ،9102 يفناج ذنم
.رتويبمكلا مداخ يف

ةكبشلا عضو يف جماربلا ةداعإ•

جمانربلا نوكي نأ ىلع ،يجيردت لكشب )ةكبشلاب لاصتا نودب( بصانملا ددعتم جمانرب جاردإ نوكيس
.9102 ماع نم يناثلا يثالثلا يف ةمدخلا زيح عضوي جمانرب لوأ رباخملا ةرئاد ىوتسم ىلع ثدحتسملا

جماربلا تافصاوم ديدحــت•

تاءارجإلل اًقفو هرايتخا مت يذلا دروملا فرط نم ةينورتكلإلا جماربلا صئاصخو تابلطتم ذيفنت مت
.مدختسملا نم ةيبلط دنس ىلع ءانب ةيقافتالا ذيفنت متيو ،ةفيكملا

امك ،تافصاوملا نم ةعومجمب ءارجإلا اذه ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإب ربخملل يلآلا مالعإلا ةحلصم مزتلت
.رباخملا ةرئادل ديدجلا جمانربلاو ”DEG“ تانايبلل ينورتكلإلا رييستلا ماظن عم لاحلا ناك

يلآلا مالعإلل ةيسيئرلا ةطخلا•

مالعإلا وينقت اهب موقي يتلا ةطشنألا مييقت ىلع يوتحت ةقيثو ميدقت متي ،3102-2102 ماع ذنمو يونس لكشب
.ةلبقملا ةنسلا لالخ اهقيقحت دارملا فادهألاو ةذختملا تاءارجإلا فصتو ،ماهملا تاعقوتل ةفاضإلاب ،يلآلا

:يف لثمتت اهئاشنإ ذنم يلآلا مالعإلا ةحلصمل ةيسيئرلا تازاجنإلا

،ةيعرفلا ةكبشلا لمع تاطحم نيوكتب حمسي رتويبمك مداخ ءانتقا–

،تاسوريفلا ةحفاكم جمانربل مداخ صيخارت ىلع يونسلا كارتشالا يوتحي–

،تانايب مداخ ىلع لوصحلا دعب تنارتنإلا ىلع ”PPCNL“ رتويبمك لاجم ءاشنإ–
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،يطايتحالا خسنلل ريبك مجح دوجوب حمست نيزخت ةيواح ءانتقإ –

،تانايبلا دعاوق نيمأتل ناث رتويبمك مداخ ءانتقإ –

عـيـمـج ةسرـهـفـل )ةـيـبـطـلا تاـمزـلـتسملا( ةـيـنورـتـكـلإلا تاـناــيــبــلا ةرادإ جماــنرــبــل يساسألا ماــظــنــلا تيــبــثــت –
،wolF tnemucoD PPCNL يف اًيئوض اهحسمو اهظفحو اهخسنو ةدوجوملا تادنتسملا

.ةيناث نيزخت ةيواح ىلع لوصحلا لالخ نم يطايتحالا خسنلا ةيجيتارتسا زيزعت–

تايجمربلا ةنايصل ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا •

يمويلا لمعلا ىلإ ةفاضإلاب مهيدلو ،ةلاعف ةقيرطب مهيلإ ةلكوملا ماهملاب انيدل رتويبمكلا وينف عيمج موقي
.ةكبشلا تالاصتاو تاعباطلاو رتويبمكلا ةنايص لامعأو تادنتسملا حسمو تانايبلا لاخدإ

ىلع ظافحلل ةديحولا ةقيرطلا خاسنتسالا ةزهجأو جماربلا ةنايص يف ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا لظت
اًبيردت بلطتت يتلا بناوجلا يف طقف ةيجراخلا رداصملل ءوجللا متيو ،جماربلا هذه ىلع دمتعت يتلا ةطشنألا

.اهتنايصو تايجمربلا ريوطتب قلعتي اميف ةصاخ اًقبسم

دراوملا ةرادإ .١.٢

 ةيرشبلا دراوملا ةرادإ .١.٢.١

فيظوتلا لاجم يف تالالتخا •

تاضقانتلاو جئاتنلا رييغت ،تافاضإلا -أ

رــبمسيد03 يف نيــخرؤم525 يأ مــقرلا ســفن تــحت ةــبساحملا ســلجم ةاــضق ىلإ عاـــمتجا يرـــضحم ميدقت مت
.3102 ةنس

قيقدتلا تاسلج لالخ ةدراولا تاظحالملل اًقفو هؤارجإ مت حيحصت وه لب جئاتنلا رييغتب رمألا قلعتي ال
.أطخلا قيرط نع رضاحملا دحأب ظافتحالا مت ثيح ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا ىوتسم ىلع ةدقعنملا

.نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق سيلو طقف طاقنلا ليدعت مت هنأ دجن ،نيرضحملا ليلحت لالخ نم

.ز.ح ةديسلا باحسنا دعب مت كلذ نإف ىندأ ةمالع ىلع لصح يذلا حشرتملا لوبقل ةبسنلاب

ايندلا ةدملا يف نيفظوملا ةيقرت -ب

مقر يسائرلا موسرملا ماكحأل لاثتمالل13/21/8102 يف خرؤملا اهعامتجا يف ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا تدمع
.مهبتاور عفد ماظنو نيفظوملا تابترمل ةيلالدتسالا ةكبشلا ددحي يذلا7002 ةنس ربمتبس92 خرؤملا70-403

لطعلاو بايغلاو ةيدودرملا يهو اهنم نيفظوملا نيب لصفلا يف ريياعملا نم ديدعلل رابتعالا نيعب ذخألا مت
.خلإ... ةيضرملا

 ةلدايصلا كلس يف نيرداغملا نم ريبك ددعو ايلعلا فئاظولا بصانم روغش -ج

تماق ةماعلا ةرادإلا نإف ،ةنيعم بناوج يف لضفأ لكشب مكحتللو تايلوؤسملاو ماهملا ديدحت لجأ نم
.يلام ريثأت يأ اهل سيل ةيلخاد تارارق قيرط نع نيفظوم فيلكتب

اذه نإف ،7991 ةنس تشغ03 يف رداصلا يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا ،ةرغاشلا فئاظولل ةبسنلاب
ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشل نيفظوملا ءافيتسا مدعو ،ةهج نم رارقلا ثيدحت مدع ىلإ يساسأ لكشب عجري
اوزاتجا نيذلا نيصصختملاو نيماعلا ةلدايصلا كلس نم نيرداغملا ددعل ةفاضإلاب ،اينوناق اهيلع صوصنملا
.يلاعلا ميلعتلا ةرازو اهتمظن يتلا يعماج يئافشتسا ثحاب ذاتسأ ةبترب قاحتلالل وأ صصختلا تاناحتما
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ةينوناق ريغ تايعضو يف نوفظوم -د

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو تاهيجوتل اًقفو ةيودألل ةينطولا ةلاكولا فرصت تحت اًصخش12 عضو مت
.7102 ةنس يفناج03 يف ةخرؤملا38 مقر ةلسارملا يف ةدراولا تايفشتسملا

بيغتلا ةرهاظ لاحفتسا •

لح داجيإ لجأ نمو ،الكشم ىقبت ةيضرملا تاداهشلاو بايغلاو لمعلا تيقاوم مارتحا نإف ،ىرخأ ةرادإ يأ لثم
.نيفظوملا تابجاوو قوقح ديدحت اهيف مت يتلاو رئاودلا فلتخم ىلإ اهلاسرإو تاميلعت رادصإ مت ،فقوملا اذهل

.8102 ماع لالخ بتاورلا نم تاموصخ ءارجإ مت ،اضيأو

ةنس يفناج عم ةنراقم %01,78 ةبسنب لمعلا نع بيغتلا تالدعم يف اريبك اضافخنا كلذ دعب انظحال دقو
.ةرتفلا سفنل ةيضرملا لطعلا يف %06 ةبسنب اضافخناو8102

يف نمألاو رارقتسالا ىلع ظافحلا عم ،اهتعباتم انل حيتت ةدعاق ىلع لوصحلا ةيغبو ،تازاجإلاب قلعتي اميف
روضحلا تابثإ ةيمازلإو ،13/10/9102 لبق كلذو مهتازاجإ كالهتسا نيفظوملا عيمج نم بلط دقف ،ةسسؤملا

.لمعلا تاقوأ مارتحاو

.فظوم لكل ةبسنلاب تازاجإلل ةقيقد ةيعضو ةرادإلل ناك ،خيراتلا اذه دعب

اًقفو ةيفاضإ تاعاسب اوماق نيذلا صاخشألل اميس ال ،ينوناق ساسأ يأ نود ةحونمملا تازاجإلل ةبسنلاب
يه ةزاجإلا ةرتف نأ ملعلا عم نيينعملا ةأفاكمل ىرخأ ةليسو دجت مل ةرادإلا نإف ،30-60 مقررمألا نم981 ةداملل
.اهب ماقملا ةيفاضإلا تاعاسلا عومجم

ةيلاملا دراوملا ةرادإ .١.٢.٢

تاداريإلاب ةقلعتملا تايلمعلا ذيفنت تاءارجإل لاثتمالا مدع –

متي تاداريإلا ةلاكو نأ ىلع صني يذلا ،3991 ةنس ويام5 يف خرؤملا801-39 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب
ةيداعلا تارتفلا نم يناعت نأ نكمي ال يتلاو يلاجعتسالا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاداريإلل ةبسنلاب طقف اهؤاشنإ
ميظنت مت ،يمومعلا بساحملاو فرصلاب رمآلا نيب لصفلا أدبم مارتحا لجأ نمو ،ليصحتلاو ةيفصتلاو ةنياعملل
: يتأي ام ىلع اهيف قافتالا مت نيفرطلا نيب تاعامتجالا نم ديدعلا

اهنم بلُط ثيح ،8102 ةنس ربمفون8 خيراتب ةيمومعلا ةنيزخلا ىلإ ةلاسر لاسرإ مت( تاداريإلا ةلاكو قلغ .1
باسحلا يف تاداريإلا عيمج عفد متي نأ ىلع ،10 حاتفم895/011 مقر تحت ليكولا مساب حوتفملا باسحلا قالغإ
،يمومعلا بساحملا مساب حوتفملا

ريرحتو ةعباتم نم هنكميس امم ،يمومعلا بساحملا مساب ليصحت تاداهش فرصلاب رمآلا لسري .2
،ضبقلا تاداهش

ةقيقد ةروص ىلع لوصحلا انل حيتي امم ،فرصلاب رمآلل ضبقلا تادنس لاسرإب بساحملا نوعلا موقي .3
.هب ماق يذلا عفدلل

ةدحاو ةرم لقألا ىلع متت نأ بجي يتلاو ،يمومعلا بساحملا باسح ىلإ ةلصحملا تاداريإلا عفدب قلعتي اميف
اًقفو تاكيشلا قيرط نع وأ اًدقن ةعوفدملا بئارضلاب قلعتت ةيلمعلا هذه نأ ىلإ انه ةراشإلا بجت ،عوبسألا يف

.3991 ةنس ويام5 يف خرؤملا801-39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم61 ةداملل

نم ةعونتملا تاداريإلا700112( مقر طيسولا باسحلا ىلع اهؤارجإ مت يتلا تاعوفدملل ةيلاملا ةيعضولا نإ
نأ ثيح ،91/10/5102 خيرات دنع يأ هيلإ مترشأ امك سيلو يونس لكشب دعت ،ريرقتلا يف ةروكذملا )ةينازيملا
.4102 ىلإ8002 ماع نم ةيوستلا تاءارجإ راطإ نمض تناك ةيزكرملا ةنيزخلا نيمأ ىلإ اههيجوت مت يتلا ةلسارملا
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اًموي51 زواجتت ال ةدم يف نوكت نويدلا دادس ةرتف نأ ىلع صنت يذلا )41MRP( ةرتوفلا ءارجإ ذيفنت نكمي ال
رظح فورظلا نم فرظ يأ تحت هنكمي الو عيطتسي ال ربخملا نأ ساسأ ىلع ضبقلا تادنس ميلست خيرات نم
 .يمومعلا بساحملا لبق نم لخدت يأ نود ةيفرصملا مهتاباسح رظح وأ نيدروملا نم تانيعلا مالتسا

عفد لاجآ ددحي ،3991 ةنس رياربف6 يف خرؤملا64-39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم31 ةداملا نإف ،لثملابو
نيثالثب ةرتفلا ددحي ،ةمدعنملا ميقلا لوبق تاءارجإو ةيذيفنتلا تانايبلاو تاداريإلاب رماوألا ليصحتو تاقفنلا
.)MRP 41( ءارجإلا سكع وهو اًموي )03(

.هالعأ روكذملا ءارجإلل ليدعت عورشم كانه ،فقوملا اذه ءوض يف

: يتأي امب مكغالبإ يرورضلا نم هنإف ،جئاتنلا رادصإ خيرات عم ضبقلا تادنس ميدقت يف ريخأتلاب قلعتي اميف

دجاوتملا ربتخملا مساب ةصحلا ريرحت تارارق نوكت امنيب نييلحملا نيلثمملا ةطساوب تانيعلا عاديإ متي –
،جراخلا يف ةداع

عفاد نييعت لعجي امم ،يلصألا ربتخملا نكلو لثمملا ربتخملا ركذ ىلعMRP 41 يلخادلا ءارجإلا صني ال –
،رباخملا ةرثك ببسب اًبعص اًرمأ مسرلا

.نيلثمم ةدع يلصألا ربتخملل نوكي دق –

لمجم ىلع لوصحلل نيلماعتملا عيمج ىلع اهعيزوتو تاميلعت رادصإ مت ،فقوملا اذه عم لماعتلا لجأ نم
: يهو ةنيعم بناوج جمد لالخ نم ،ةرتوفلا ماظن ثيدحت يف اًمدق يضملا مت ،كلذ دعبو تامولعملا

،يلحملا هلثممو ،ربتخملا بحاصل ةيعامتجالا ةيمستلا :لمشت يتلاو مهيلثمم كلذكو نيلماعتملا ةمئاق –
،فتاهلاو سكافلاو باسحلا مقرو هناونعو

مييقت لجأ نم ،ةمظتنملا ةباقرلاو ليجستلا يأ ،اهتعيبط بسح موسرلا نيب زييمتلا متيس ،9102 ماع يف –
،انربتخم طاشن

ماعلل موسرلا دادرتسا نيب زييمتلا نم اننيكمتل نيدلا خيراتو مت يذلا مسرلا عفد خيرات نيب جزملاب مايقلا  –
،ةقباسلا تاونسلاب ةصاخلا كلتو يلاحلا

اًقيقحتو .%05 ىلإ لصت ةبسنب ةقباسلا ماوعألل نويدلا دادرتسال اًفده8102 ةنس يف ةماعلا ةرادإلا تددح –
،ةينعملا فارطألل ةقباسلا تاونسلا يف ليصحتلا دنس حنم مت ،ةماعلا لاومألا ىلع ظافحلا لجأ نمو ،ةياغلا هذهل
.اهزوحن يتلا تادنتسملا لالغتسا دعب اذهو

ةينالديصلا تاجوتنملا ةباقرو ليجستلا موسر ليصحــت تايعضو ةيقوثوم مدع –

.6102 ىلإ4102 تاونسلل جد58539145 غلبم دادرتساب هالعأ جهنلا انل حمس

: تاونسلا بسح هليصحت بولطملا يقابلاو قوقحلا غلبم يلاتلا لودجلا حضوي

ةنسلا
ليصحتلا تادنسنييعتلا

74 902 000,00

77 312 000,00

66 022 000,00

60 318 500,00

67 695 500,00

61 554 500,00

14 583 500,00

9 616 500,00

4 467 500,00

% 80.53 

% 87.56 

% 93.23 

ليصحتلا ةبسنيقابلايلعفلا ليصحتلا

.١٣/٢١/٨١٠٢ ةياغ ىلإ ةفوقوم ةيعضو

4102

5102

6102

)جد : ةدحولا(
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مت ،7102 ةنس ربمسيد13 يف جد53,147.767.741 تغلب يتلا ،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا نويد نإ
.8102 ماع لالخ لماكلاب اهريهطت

باسحل اًقفو هليصحت مت امو6102 ىلإ4102 ماوعألل ليصحتلا تادنس غلبم نيب قرفلا رربي ام كانه
لباقملابو ،اهسفن ةرتفلا لالخ هؤارجإ مت يذلا ليصحتلل يلعفلا عضولا لثمي ثيح ليكولا مساب حوتفملا ةنيزخلا

ىلإ عوجرلاب تاونس ةدع رادم ىلع هليصحت مت ام لثمي ةبساحملا سلجم ةاضقل مدقملاو هب حرصملا غلبملا نإف
.ةينعملا ةنسلا

.يمومعلا بساحملا لخدت عم اميس ال ،ةحضاو ةيعضو ىلع لوصحلا انل حيتيس يعجرم ماع وه8102 ماع

:ىلع يوتحي ،ليصحتلل لجس حتف مت امك يمومعلا بساحملا ىلإ ليصحت تادنس لاسرإ مت ،ماعلا اذه يف
.ةظحالملاو ،هعفد بجاولا غلبملاو ،ربخملا مساو ،ليصحتلا دنس غلبمو خيراتو مقر

تاداريإلا ةدايز( ةسسؤملا تاطاشن نع ةجتانلا تاداريإلا ةدايز نم تاوطخلا هذه عيمج تنكم ،ةياهنلا يف
.)%05 لثمت7102 ماعلاب ًةنراقم %45.732 ةبسنب

 زيهجتلا تاقفن ذيفنت يف ةلجسم صئاقن–

ةقلطنم ريغ ةلجسم تايلمع–

راهشإ مدعل ةينالديصلا داوملا ةبقارمل ينطولا ربخملا حلاصل ةلجسملا ثالثلا تايلمعلا ديرفت مدع عجري
.ةصقانملا تاءارجإب مايقلا دعب الإ ديرفتلا متي نأ نكمي ال هنأ ثيح اهب ةقلعتملا تاصقانملا

ديشرت ريبادت راطإ يف ةيمومعلا تاطلسلا اهتررق يتلا ةينعملا تايلمعلا ديمجت كلذ ىلإ فاضي نأ بجي
تاسسؤملا اـمـيس الو ةـيـحصلا ةـيـموـمـعـلا تاسسؤمـلـل دــيــمــجــتــلا عــفرــل اــهــيــف ةــيوــلوألا تحــنــم يتــلاو تاــقــفــنــلا
.تامدخلا ةددعتملا تادايعلاو ةصصختملا ةيئافشتسالا

.عيبلا دعب ام ةمدخ نامضب مازتلالا اذكو ةينهملا عجارملا نم ةعومجم تمدق ينقتلا اهضرع يفو،SDTH ةكرش

رتفد عوضومب قلعتي ال اهضعب نأل رابتعالا يف ةينهملا عجارملا هذه ةفرظألا مييقتو حتف ةنجل ءاضعأ ذخأي مل
.ةصقانملا طورش رتفد نم02 ةداملل اًقفو اذهو ةدقاعتملا ةحلصملا نع رداص رخآلا اهضعب نألو طورشلا

.ينعملا دلبلا يف ةراجتلا ةفرغ نم ةعقوم أشنملا ةداهش رادصإ مت دقو اذه

ةدقاعتملا ةحلصملل )SDO( ةمدخلا رماوأ راطخإو ءاشنإ مدع–

.ةمدخلا رماوأ ميدقت مت

تقؤملا لوبقلا رضاحم دوجو مدع–

غالبإلا مت رضحملا اذه يفو ةملسملا تازيهجتلل دع رضحم طقف اندجو اهزوحن يتلا قئاثولا لالغتسا دعب
.هتاقحلمو داتعلا عيمج ميلست نع

يئاهنلا مالتسإلا رضحم بايغ–

.ةزهجألا ليهأتو بيكرت يف دروملا هب ماق يذلا ريخأتلا ببسب يئاهنلا مالتسالا ريرقت ىلع عيقوتلا متي مل

ينطولا ةيلضفألا شماه قيبطت مدع–

.يرئازجلا نوناقلل عضخت ةكرشلا نأ وأ/و اًيلحم هعينصت مت جتنملا نأ حضوي دنتسم يأ دروملا مدقي مل

ةمدقملا تادعملا ليهأتو تيبثت يف لشفلا –

.تادعملا ليهأتو تآشنملا مدقت ةلاح10 مقر لودجلا حضوي
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N° Q Affectation
Etat

d’avancement
des

Installations

Motif
de non

installation

Etat d’avancement
des installationsDésignation

1

2

3

4

5

6

7

8

01

04

02

02

01

03

03

01

Matière première

Pharmacotechnie

Annexe de
Constantine

Annexe d’Oran

Pharmaco-tech-
nie

Annexe de
Constantine

Cinétique de 
dissolution

Pharmaco-tech-
nie

Pharmaco-tech-
nie

Matière première
Chimie I

Annexe de
Constantine

Pharmacotoxico-
logie

Annexe d’Oran

Chimie I

Matière première

Installé
Qualifié

Installé
Non qualifié/

Non Installé

Installé
Qualifié

Non installé

Non installé

Non installé

Non Installé
Non qualifié

Non installé

Non installées

Non Installée

Installé
Qualifié

/

/

Retard par le
fournisseur

/

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

/

Installé le 28/12/17
Qualifié 16/01/18

Installé le
26/02/2018

et qualifiés le
27/02/2018

Installé et qualifié
le 25/07/2018

/

Installé le
26/07/2018 et quali-

fié le 13/09/2018
En cours 

d’installation

Installé le
26/07/2018
et qualifié le
06/09/2018

Installé le
26/02/2018
et qualifié le
28/02/2018

Installé le
26/03/2018
et qualifié le
13/09/2018

Installées le
25/10/2017

Installée le
07/01/2019

Installée le
23/12/2018

Installée le
02/01/2018

Installée le
25/10/2017

24/04/18

Chromatographie en phase
gazeuse

Appareil de dissolutest Sotax
AT 7 Smart et accessoires pour
test de dissolution des compri-

més

Appareil pour essai de désagré-
gateur Sotax DT 2 et accessoires

Appareil de dissolutest Sotax
AT 7 Smart et accessoires cou-
plé a un spectromètre UV /VIS

Appareil de dissolutest pour
test USP 4 et accessoires

Chambre d’observation UV
Camag

Lampe UV double longueur
d’onde 254/366 x 2x 8W

Point de fusion M 565 avec
tasseur M-569 et kit 

de vérification M-560/M-569
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N° Q Affectation
Etat

d’avancement
des

Installations

Motif
de non

installation

Etat d’avancement
des installationsDésignation

9

10

11

12

13

14

15

16

01

01

01

02

02

05

04

02

Chimie I

Matière première

Chimie I

Complément
alimentaire

Annexe de
Constantine

Complément
alimentaire
Physique

Matière première

Complément 
alimentaire

Annexe de
Constantine

Annexe d’Oran

Physique

Pharmacotechnie
Complément 
alimentaire

Annexe de
Constantine

Annexe d’Oran

Bioéquivalence
Pharmacotoxico-

logie

/

Installé
Qualifié

/

Non installé
et non qualifié

Non installé et
non qualifié

Non installé

Installé
Qualifié

Reste à livrer
4 densimètres

Installés
Qualifiés

Non installé

Non installé
non qualifié

Installés
qualifiés

/

/

/

Licence du
logiciel
expiré

Pièce 
manquante
Détecté par
le technicien

de HTDS

/

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

/

/

25/04/18

Installé et qualifié le
18/04/2018

Installé et qualifié le
07/01/2019

Leur remplacement
est prévu par le

Fournisseur

Installé et qualifié le
23/12/2018

Installé et qualifié le
07/01/2019

Installé et qualifié le
02/01/2019

Installé et qualifié le
23/12/2018

/

Installé et qualifié le
07/01/2019

Installé et qualifié le
02/01/2019

/

Log melting Monitor
M-560/565

Titrateur KF Volumetrique
Compact V30 et accessoires

Four de dessiccateur DO308 et
pompe a Air pour four DO308

Gel de silice

Titrateur Potentiomètre T70
terminal bundle et accessoires

Viscosimètre capillaire
Automatique Si analytic AVS

470 et Accessoires

Densimètre Automatique DA -
100Met Accessoires

Conductimètre de paillasse
S230 et Accessoires

Microbalance Ultra-microba-
lance XP2U et accessoires
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N° Q Affectation
Etat

d’avancement
des

Installations

Motif
de non

installation

Etat d’avancement
des installationsDésignation

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

01

01

01

01

02

03

01

05

01

Matière première

Chimie I

Pharmacotoxico-
logie

Chimie I

Matière première

Matière première

Cinétique de
dissolution

Chimie I

Complément
alimentaire

Matière première

Chimie I

Matière première

Annexe de
Constantine

Pharmacotoxico

Annexe d’Oran

Physique

Bioéquivalence

Non installé

Non installé

Non installé

Non installé

Non installé

Non installé

Installé

Non installé

Non installé

Installés

Non installé

Installés

Non installé

Non installé

Installé

Non installé

Non installé

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

/

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

/

/

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Installé et qualifié le
03/01/2018

installé et qualifié le
18/09/2018

/

/

Installée le
25/10/2017

16/05/18

En cours
d’installation
Mois d’Avril

Installé le
19/08/2018

/

/

Installé au niveau le
03/10/2017

Installés le
07/01/2019

Installés le
27/12/2018

Installés le
19/08/2018

En cours
d’installation

Osmomètre Cryoscopie 030

Mineralisateur k-425- 6 postes

Distillateur et câble

Centrifugeuse Ventilée EBA 21
et accessoires

Thermogravimetrie STA 800 et
Accessoires

Agitateur magnétique Multi
RT10 Power

Agitateur magnétique

Réchaud Hotplate

Agitateur Vortex

Rotateur Multitube
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N° Q Affectation
Etat

d’avancement
des

Installations

Motif
de non

installation

Etat d’avancement
des installationsDésignation

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

03

03

02

01

03

02

03

03

01

03

01

Matière première

Annexe de
Constantine

Microbiologie

Matière première

Chimie I

Physique

Annexe de
Constantine

Physique

Pharmacotoxico-
logie

Pharmacotoxico

Matière première

Annexe d’Oran

Matière première
Annexe de

Constantine

Annexe de
Constantine

Annexe d’Oran
Physique

Matière première

annexe de
Constantine

Annexe d’Oran

Matière première

Matière première

Matière première

Chimie I

Annexe d’Oran

Matière première

Installée

Non installé

Non installé

Non installée

Non installée

Non installée

Non installés

Installée

Non installée

Non Installée

Non Installée

Non Installées

Installé
Non installé

Non installés

Installé

Non installés

Non installés

installé

installé

Installé

Non Installé

Non Installé

Installé
Qualifié

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

/
Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

/

/

Retard par le
fournisseur

Retard par le
fournisseur

/

Installés le
07/01/2019

En cours

En cours

Installée le
18/09/2018

Installée le
18/09/2018

Installée le
07/01/2019

Installée le
27/12/2019

Installée le 27/12/2018

Installée le 19/09/2018

Installée le 13/03/2019

Installée le 07/01/2019

Equipement ne néces-
sitant pas d’installation

/

Installé le 07/01/2019

Installé le 19/12/2017

/

/

Installé le 25/07/2017

Installé le 13/03/2019

/

Pompe à vide Rotavac

Pompe Multicannal

Pompe péristaltique FH100D

Pompe péristaltique

Pompe à vide à Membrane
20l/min 1 bar

Chauffe ballon 500ml
et régulateur

Pied a coulisse Caliper Digital
0 -150mm

Bain Marie double

Bath Unstirred Digital

Bain de sable SD7

Evaporateur Rotatif

Balance de laboratoire
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 ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملل ةباقرلا ماهم .٢

ةينطولا قوسلا يف اهقيوست متي يتلا ةيودألا ةدوج ةبقارم .٢.٢

ةبقارملا ريغATUمادختسالل ةتقؤملا صيخارتلا راطإ يف اهؤانتقا متي يتلا ةينالديصلا تاجوتنملا –

نكمي الو .نيدروتسملا فرط نم ةملسملا صصحلل ةيرودلا ةبقارملا راطإ يف ةدوجلا ةبقارم ربخملا يرجي
UTA تاجوتنم ةمئاق وأ نيدروتسملل ةحصلا ةرازو اهحنمت يتلا جماربلاب ةقبسم ةفرعم يأ هل نوكي يأ ربخملل
ةيلديصلا فرط نم اهب حيرصتلا متي ىتح رمتسي اذهو ،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا اهدروتست يتلا
اذكو ةلاعفلا ةداملاو )يئاهنلا جتنملا ةبقارم مسق( ينقت فلم بايغ ،كلذ ىلع ةوالعو .تايفشتسملل ةيزكرملا
عافترال اًرظن اذهو ،يئاهنلا جتنملل ليلاحتلا ةداهش ريياعمل اًقفو ةبولطملا ليلاحتلاب مايقلل ةمزاللا تانيعلا

تابلط قلتي مل ربخملا نأ ببس رسفي ام وهو ،ةردانلا ضارمألاب قلعتي اميف اميسال تاجتنملا هذه ةفلكت
.ةيزكرملا ةيلديصلا فرط نم ةيعونلا ةبقارملا

ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا ربخملا لبق نم ةيبطلا تامزلتسملا ةباقر فعض  –

تامزلتسملا ميدقت متي“ ،هنم8 ةداملا ،2102 ةنس ليربأ لوأ  يف خرؤملاو /م إ س ص و /21 مقر رارقلل اًقفو
ةينالديصلا تاجوتنملا ىلع ةباقرلل ينطولا ربتخملا لبق نم ةينقت بابسأل اهيف مكحتلا نكمي ال يتلا ةيبطلا
.“ اهتحص نم ققحتلاو يأرلا ءادبإل نيمدختسملاو ءاربخلا ةنجل ىلإ

.ةيلديصلل ةماعلا ةيريدملا ىلإ هلسرتو رضحم ريرحتب ةنجللا موقت

مت دقلو ليجستلا نود ةيرودلا ةبقارملا نم ءزجك اهميدقت مت ةيبطلا تامزلتسملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ىلإ ةهجوملا )01/80/7102 ةخرؤملاGD/ PPCNL / HRPSM/ 7102 /071 مقر( ةلسارملا ددصلا اذهب ةرازولا ةلسارم
 .اهفرط نم ملسي دادرتسالا جمانرب نأو ةصاخ ةلديصلل ةماعلا ةيريدملا

ةنس وينوي7 يف ةخرؤملا )GD / PPCNL / HRPSM / 931/71 مقر( ةركذملا بجومب ربخملا مزتلا ،كلذ عم
.ليجستلا روط يف وأ لجسم ةيبطلا تامزلتسملا لوبقب ،7102

ةــيلديصلا لبِق نــم اــهداريتسا مت يــتلا ةــيبطلا تاــمزلتسملا ىلإ ةــبسنلاب ةــمئاق ةــلكشملا لازــت ال ،كلذــك
تبثت يتلا ةيداملا تارابتخالا قيقحت مدع ىلإ يدؤي امم ةينقت تافلمو مئاوقلا عجرم اهيف دجوي ال يتلاو ةيزكرملا

.30MRP ءارجإلل اًقفو ةصحلا فلمو ةيبطلا تامزلتسملا ةيلاعف

يف ةخرؤملاGD /PPCNL /HRPSM 70/9102 مقر ةلسارملل اقفو ىرخأ ةرم تاطايتحالا هذه غيلبت مت
ذاختا دصقPPNA ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلإ ةخسنو ةلديصلل ةماعلا ةيريدملل ةهجوملا30/10/9102
.مويلا ةياغ ىلإ ءارجإ يأ ذاختا متي مل هنأ الإ .ةمزاللا تاءارجإلا

ةلاكولا فرط نم ةلسارم لحم نوكي ربخملا نإف،ةيبطلا تامزلتسملل ةددحملا ةمئاقلاب قلعتي اميف
همدع نم ربخملل ءوجللا نإف يلاتلابو ،اهاوتسم ىلع ةعوضوملا تافلملا ليجستل ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ءاودلا نم ىودجلا ةسارد يف لاحلا وه امك ،ليجستلا فلمل اقفو ىودجلا تاسارد ءارجإ متي ،كلذ عمو .اهب طبترم
.هليجست دنع

جئاتن ىلإ اًدانتسا ديربلا ربع ،7102-4102 ةرتفلا لالخ اهرادصإ مت يتلا مدلا تاقتشم ةيودألا ىلإ ةبسنلاب
ليجست دوجو مدعو ،ليلاحتلاب ءدبلل يرورض ينقت فلم دوجو مدع لالخ نم كلذ ريسفت نكمي ،ةعنصملا ةكرشلا

.ةقباطملا ةداهش رادصإ هل نكمي ال ربخملا نإف يلاتلابو ةماعلا ةيلديصلا ةيريدم بناج نم

ةرادإ يف هالعأ ةروكذملا روصقلا هجوأ ىلإ كلذ عجري ،ةقباطملا نم الدب ةصحلا ريرحت ةداهش ظفلل ةبسنلاب
.ءاودلا قيوست ىلإ يدؤي امم ةدوجلا ةبقارم
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ةـيزـكرملا ةـيـلدـيصلا فرـط نـم رـبـخـمـلـل مـلست ال يتـلاو اـًيــلــحــم ةــجــتــنملا ةــيــبــطــلا تاــمزــلــتسمـلــل ةــبسنــلاــب
ىلع لوصحلل هل ملستس يتلا صصحلاب الإ ةيارد ىلع سيل ربخملا نإف ،اًقباس انركذ امكف ،تايفشتسملل
.ةيلحملا ةعنصملا تاكرشلا ماكحأ ثدحأل اًقفو تامولعم

ةرتفلا لالخ تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا نم ةمدقملا ةيبطلا تامزلتسملا نم ريثكلا ريرحت يف رخأتلا
،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا ةطساوب صصحلا تافلم يف ةروكذملا روصقلا هجوأ ىلإ لصت ،هالعأ ةروكذملا

: ريبك دح ىلإ ةيفاك ريغ لازت ال يتلاو

،)هيلع قفاوملا ريغ جتنملا( يئاهنلا جتنملل ةدوجلا ةبقارم مسق دوجو مدع •

صقن ببسب اذهو ىودجلا ةسارد دعب هليلحت نكمم ريغ جتنملا نإف ،ةدوجلا ةبقارم نم ءزج دوجو ةلاح يف •
ريخأتلا زفحي امم ةيكالهتسالا داوملا صقن وأ ،ةرازولا يف نيينقتلا ءاربخلا ةنجل رادصإ مجرتي يذلا رمألا ،تادعملا

،ذاوحتسالا اذه يف

،ةيبطلا تامزلتسملا ةصحل ليلحت ةداهش دوجو مدع •

،عنصلا خيراوت بايغو ،اهتقباطم تبثت يتلا تارابتخالا عيمج ىلع يوتحت ال يهف ،ةداهشلا دوجو ةلاح يف •
،ةيحالصلا ءاهتنا خيراتو

،ريتاوفلا ىلع صصحلا ضعبل ةقباطملا ىلع روثعلا مت •

،ليلحتلا ةداهش وأ ةوبعلا ىلع ةيبطلا تامزلتسملا لصأ دوجو مدع •

،ةيبطلا تامزلتسملاو ليلحتلا ةداهش تافصاوم نيب تاضقانتلا •

،ينقت ليلد يأ نود تمت تاحيحصت •

.ةماعلا ةيلديصلا نم ةصخر راظتنا ىلإ يدؤي امم ةايحلا يثلث تازواجت •

لبق تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا حلاصم لبق نم ةيميظنتلاو ةينقتلا ةباقرلاب مايقلا اتاتب متي مل
.ربخملل تافلملا ميدقت

ةرازو لبق نم سيلو ةيلخاد تارارق بجومب صاخشألا ءالؤه نييعت مت ،تاعيقوتلاو ءامسألاب قلعتي اميف
.نيلوؤسملا ءامسأ رشن مدعب ماعلا ريدملا رمأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةحصلا

 طقف ةيرادإلا ةينقتلا ةيحانلا نم تاردخملا ةباقر –

ةيعجرملا ةيئايميكلا ةداملا نم ةطشن ةدام دوجوو ةنيعم ةيمك دوجو داوملا هذهل ةيرودلا ةبقارملا بلطتت
نـكـمـي الو ةدروـتسملا تاـيـمــكــلا دــيدحت مــتــي ،كلذ ىلإ ةــفاضإلاــبو .تاــيــفشتسمــلــل ةــيزــكرملا ةــيــلدــيصلــل عضخــتال
لئاسم يف اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا ىلإ ةيلقعلا تارثؤملاو ةيودألا عوضخ متي هنمو اهضيفخت
ةرئاد ىلإ اهلاسرإ متي ةنيع اًيلاح رفوي هنإف ،كلذ عمو .ةدوجلا ةبقارم قيعي ام اذهو لقنلاو نيزختلاو زاجتحالا
.ةيبوركيملا ةمالسلا ةبقارمل رباخملا

.ةربخلا لكشت يتلا تاوطخلا عيمجب ينعم ريغ ربخملا نإف ،هالعأ روكذم وه امكف ةربخلا طباوضل ةبسنلاب

ةماسلا ايالخلا تاذ داوملا –

ربخملا ىوتسم ىلع ةرفوتملا ريغ لمعلا فورظو ،ناطرسلا ةيودأ اهب زيمتت يتلا ةماسلا ةعيبطلا نإ
اذه يف لخدت يتلا ةيودألا لكو ،ةيودألا نم عونلا اذه ةبقارمب ناحمست ال ،ةينالديصلا داوملا ةبقارمل ينطولا
،نيدروتسملا نم ةمدقملا قئاثولا قيرط نع تاجتنملا هذه ةبقارم ىلإ ءوجللا ىلع ربخملا ربجأ ام وهو ،راطإلا

ىلإ اههيجوت متي )ناطرسلا ةيودأ( ةيودألا نم ةئفلا هذه نوكل ارظن ،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا نمو
.ةيساسألا تاجتنملاب ىضرملا ديوزتب حمسي ام اذهو ،تايفشتسملا
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نم لك ةلسارمب ربخملا ماق دقف اهتبقارمب ينطولا ربخملا موقي ال يتلا ةينالديصلا تاجتنملاب قلعتي اميف
ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ةيبطلا تازيهجتلاو ةلديصلل ةماعلا ةيريدملاو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

ثيح ،9102 ةنس رياربف91 يف ةخرؤملاHRPSM/PPCNL/GD /9102/231مقر ةلسارملا يف تايفشتسملا حالصإو
.در يأ ّقلتن مل اننأ الإ ،لمعلل ةمئالملا ريغ فورظلا لك درس مت

هيلع تصن امل اقفو ريرحت تايفيك يف تايثيحلا ةينالديصلا داوملا ةبقارمل ينطولا ربخملا جردأ ،7102 يف
بجت يتلا ضارمألاو ةردانلا ضارمألا مئاوق ددحي يذلا ،3102 ةنس رياربف6 يف خرؤملا رارقلا اميس ال ،تارارقلا

ةينالديصلا داوملاو ،ةحصلل ةينطولا تاططخملاو ةياقولل ةينطولا جماربلا ةمئاق ديدحتو اهروطت ةبقارم
.ةينطولا تاططخملا يف ةجمدملاو ضارمألا هذه ةجلاعمل ةهجوملا ةينالديصلا تاجتنملا اذكو ،ةيويحلا

نم صخر حنم فدهب ،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا حلاصم لبق نم اضيأ هب لمعلا مت قيبطتلا اذه
ةمدقملا ليلحتلا ةداهش جئاتن ساسأ ىلع قوسلا يف تاجتنملا هذه حرط متي هنإف رخآ بناج نمو ،ةحصلا ةرازو
ةعنصملا ةكرشلا هذهو ،8002 ةنس ربوتكأ03 يف خرؤملا رارقلا نم7 ةداملل اقبط ةعنصملا ةكرشلا فرط نم
موسرملا يف اهيلع صوصنملا ليجستلا تاءارجإل اقفو هيلع قداصمو ،يلصألا اهدلب يف حيرصتلا ىلع ةلصحتم
.ةحصلا ةرازو حلاصم فرط نم ليجستلا رارق رادصإ قيرط نع482-29 مقر يذيفنتلا

قلعتي اميف ينطولا ربخملا فرط نم ةعبتملا ةيجهنملا عضوو صوصنلا ديحوت ىلع دعاس رارقلا اذه نإ
.ةلجسملا ريغ وأ ةلجسملا ءاوس هلبق نم بقارت ال يتلا تاجتنملاب

اهفاشتكا نكمي يتلا تاظفحتلا ضعبو ةلمتكملا ريغ تافلملا ميدقتل عجري تافلملا ميدقت لاجآ مارتحا مدع
.)تالسارملا ىلع عالطالا( تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا ةصاخ ةيرادإلا ةينقتلا ةبقارملاب قلعتي اميف

 .ينطولا ربخملل تافلملا لاسرإ لبق تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا لبق نم اهعفر نكمي صئاقنلا سفن

ليجستلا رارق وأ ليجستلل ينقت فلم دوجو مدعب زيمتت يتلاو ةلجسملا ريغ تاجتنملاب قلعتي اميف
32/21/8102 خيراتبHRPSM/PPCNL/GD/8102/175مقر تحت ةلسارم ريرحت ىلإ ىدأ ام ،ةدودحم ةنيعلا تايمكو
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ةلديصلا ةيريدم ىلإ ةخسنو ،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا ىلإ ةهجوم
بلطلا اذهو ،راطإلا اذه يف نيدروتسملا تافلم ميظنت لجأ نم ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولاو تايفشتسملا
لمع ةلقرع ىلإ ىدأ ام ،اهتلسارم تمت يتلا تائيهلا لك نم الو تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا نم ال ادر قلي مل
ةهجوملا ةيودألاب دوزتلا يفو ليجستلا رارق ريرحت يف دادسنا يلاتلابو تاجتنملا ريرحت صخي اميف ربخملا
.ضارمألا هذه جالعل

يف ةبقارملا متت ذإ قوسلا يف اهحرط دنع ينطولا ربخملا فرط نم اهتبقارم متت ال ةيلحملا تاجتنملا نإ
ويلوي6 يف خرؤملا582-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقفو ةحصلا ةرازو لبق نم دمتعملا عينصتلا عقوم

صيخارت نمضتملاو ،2991 ةنس ويام2 يف خرؤملا411-39 يذيفنتلا موسرملا بجومب لدعملاو ممتملا ،2991 ةنس
ةعنصملا تاجتنملا ةدوج ليلاحت ءارجإ ةعنصملا ةكرشلا ىلع بجوت يتلا  عيزوتلاو جاتنإلا تاسسؤمل لالغتسالا

موسرملا نم7 ةداملل اقفو ينقتلا ريدملا يلديصلا ةيلوؤسم هذه ،قوسلا يف اهحرط لبق ريياعملل اهتقباطمو
.2991 ةنس ويلوي6 يف خرؤملا582-29 مقر يذيفنتلا

لثمتي ةيلديصلل ةماعلا ةيريدملل حارتقاب ماق ينطولا ربخملا نإف ،هالعأ ةروكذملا صوصنلا ىلإ عوجرلاب
رشنو ،اًيلحم ةعنصملا تاجتنملاب ةقلعتملا92/80/7102 خيراتبGD/PPCNL/HRPSM/381/7102مقر ةلسارملا يف

رياربف82 يف اهديدجت مت يتلاو ،7102 ةنس ربمتبس72 خيراتبGD/PPCNL/HRPSM/281/7102مقر ةميلعتلا
.GD/HRPSM/PPCNL46/81 مقر ،8102 ةنس

ءامسأ دوجو مدع ىلإ ىدأ ،طقف ةيلخاد تانييعت دوجوو ةحصلا ةرازو نم ةيجراخ تانييعت دوجو مدع–
تاميلعتلا هذه نأ ىلإ ةفاضإ ةحصلا ةرازو فرط نم مهنييعت مت نيذلا ءاضعألا ءامسأ ادع ام ،ةيلوؤسملا لمحتت
.ديحولا لوؤسملا وه ماعلا ريدملا نوكل اذهو ،نيرخآ نيلوؤسم كارشإ نود لوألا لوؤسملا اهردصي
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ةسينجلا ةينالديصلا داوملا قالطإب حمست يتلا يويحلا ؤفاكتلا تاسارد ةلق –

ردقت يتلاو يويحلا ؤفاكتلا تاساردب ةصاخلا ةيبطلا تادعملا ءانتقا دعب يويحلا ؤفاكتلا ةحلصم ءاشنإ مت
 .يويحلا ؤفاكتلا ةسارد لحارم لكب مايقلاب حمس امم ،)ةجمربم ةيلمع( جد000.000.002 ـب اهتفلكت

يويحلا ؤفاكتلا تافلم مييقت لالخ نم ققحتت يويحلا ؤفاكتلا تاسارد لاجم يف بستكت يتلا ةربخلا
.يويحلا ؤفاكتلا تاسارد ذيفنتو ليجست ةيلمع راطإ يف ةمدقملا

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو نم صيخرتب7102 يف نيتساردو ،6102 يف ةدحاو ةسارد ءارجإ مت
.ربخملا صاصتخا نم تسيل تاساردلا هذه نأ ملعلا عم ،7102 يف تازيهجتلا هذهل يلكلا فقوتلا ليجست مت امك

 مهسفنأ نيجتنملا فرط نم ةينالديصلا تاجتنملا ريرحــت –

ربخملا فرط نم ةيعونلا ةبقارمل ةعضاخلا ةينالديصلا تاجتنملا نإف ،مكريرقت يفو هالعأ هركذ مت امك
مقر يذيفنتلا موسرملل اقفو ةلجسملاو يرشبلا بطلل ةهجوم تاجتنم يه ةينالديصلا داوملا ةبقارمل ينطولا

.قوسلا يف اهحرط راطإ يف اذهو ،اهنم ةدروتسملا ةصاخ29-482

ةريخألا تاونسلا يف ةيودألل ةيلحملا ةعانصلل سوسحم عافترا كانهف ،يلحملا عينصتلاب قلعتي اميف
.ةينطولا ةسايسلا عم ةازاوم

مقر نييذيفنتلا نيموسرملل اقفو ةحصلا ةرازو حلاصم فرط نم اهيلع ةقفاوملا تمت هذه عينصتلا تادحو
صيخرت حنمب قلعتملاو3991 ةنس ويام21 يف خرؤملا411-39 مقرو2991 ةنس ويلوي6 يف خرؤملا29-582
عــيــنصتــلــل ةــنسحلا تاسراــمملا ةاــعارــم عــم ،ةــيــنالدــيصلا داوـــمـــلـــل عـــيزوـــتـــلا وأ عـــيـــنصتـــلا تاسسؤم تاـــطاشنـــل
.ةنسحلا ةيربخملا تاسرامملاو

 .ةدوجلا رباخمل ةقباطملا رارق ميلست لجأ نم ربخملا لخدتي دامتعالا حنم دعب

يأب طبترت ال عينصتلا عقاومل ةحصلا ةرازو حلاصم اهب موقت يتلا شيتفتلا تايلمع نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
يتلا تاجتنملل ةقفاوملا حنم راطإ يف ةصاخ ،ةينالديصلا داوملا ةبقارمل ينطولا ربخملاب لاكشألا نم لكش
.عينصتلا عقومل دامتعالا حنم صخي اميف كلذكو ،ةعنصملا تاجتنملا نم ةثلاثلا ةصحلا يف جردنت

صنت يتلا ،رباخملاب ةقلعتملا صوصنلاو عينصتلل ةديجلا تاسرامملا صوصن عم ضقانتي لسلستلا اذه
داوملا ةبقارمب هذه عينصتلا تادحول حمسي يذلا ةيعونلا ةبقارمل ربخم ىلع عينصت ةدحو لك رفوت ةيمازلإ ىلع
.يئاهنلا جتنملا ليكشت لبقو اهئانتقا دنع ةيلوألا

ةلاح يف اميس ال ،ةدوجلا ةبقارم نم عونلا اذه يف هؤارجإ نكمي ال نطابلا نم دقاعتلا مدعو يلخادلا مكحتلا
  .يئاهنلا فصنل جتنملا ىلع ةدوجلا ةبقارمل كلذ نم تانيع ذخأ متي ثيح عينصتلا

عينصتلا ةيلمع ةحص نم ققحتلاو ،عينصتلا سناجت نم ققحتلا ىلإ هذه ةدوجلا يف مكحتلا رصانع فدهت
.هذه ليغشتلا ةصخر ىلع دمتعي يذلا )ينالديصلا جتنملا( يئاهنلا جتنملا يف يئاهن مكحتب ةعوبتم

.)رارقتسالا تاسارد( تقولا رورمب يئاهنلا جتنملا ىلع ةدوجلا طباوض ءارجإ نيعتيس ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
مامأو ،اهب ظافتحالا طورش اضيأو اهتيحالص ةدمو ،ةعنصملا ةيئاهنلا تاجتنملا رارقتسا تبثت تاساردلا هذهو
ينطولا ربخملاف ،ةديجلا ةيربخملا تاسرامملل قيعملا جاتنإلا تادحو ىوتسم ىلع ةدوجلا ةبقارمل ربخم بايغ
.جاتنإلا تادحو ىوتسم ىلع ةيعونلا ةبقارم رباخم صوصخب ةعساو سيسحت ةمهمب موقي

نأو ةصاخ ،صصحلا قالطإل ةيلودلا ريياعملل لاثتمالا لجأ نم تاءارجإلا ضعب ذاختا يرورضلا نم ناك
.يلحملا عينصتلا ىلإ هجوتت تايسنجلا ةددعتملا تاكرشلا نم ريثكلا

موقيو ،عينصتلاب اهل حرصملا ةينالديصلا جذامنلاب ةطبترم جاتنإلا تادحول ةحونمملا ليغشتلا تادامتعا
يتلا ةيئاهنلا تاجتنملا ةبقارمب مايقلا لالخ نم ةدوجلا ةبقارم ربخم ةحص نم ققحتلاب هرودب ينطولا ربخملا

.اهعينصت مت
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ىلع اهؤارجإ نكمي يتلا تاصوحفلا بايغ لظ يف هجو لمكأ ىلع ةدوجلا ةبقارم ةيلمعب مايقلل ،كلذ عمو
تاجتنملا هذه ىلع ةقداصملاب ربخملا موقي ةعنصملا ةكرشلاب صاخلا ةدوجلا ةبقارم ربخم يف يئاهنلا جتنملا

.ةكرشلاب صاخ ةبقارم ربخم ىلع ةقداصملا متت ىتح ليجستلا فلم قفو

ريتاسدلل اقفو اذهو ةماسلا ريياعملا لثم ةيعونلا ةبقارمل عضخت ال ةينالديصلا لاكشألا ضعب ،ةجيتنلابو
.ةلديصلل ةيبوروألا

ةلاكولا فرط نم تانيعلل ينطولا ربخملا مالتسا دنعف ،ليجستلا تايلمع ءانثأ سيياقم دامتعا متي
ةنيعلا قافرإ ربخملا طرتشي ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو نم وأ ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا

فرط نم ةبقارملاب ءدبلا لجأ نم عنصملا ربخملاب دجاوتملا ةدوجلا ةبقارم ربخم فرط نم ةحونمملا ةقفاوملاب
.ينطولا ربخملا

وأ عينصتلا تادحو عضخت ،ةديجلا عينصتلا تاسراممب ةقلعتملا ةيلودلا تايصوتلل اقفو ،ىرخأ ةهج نمو
تاطايتحالا( يلوألا ريرقتلا تاجاتنتسال اقفو ةيئاهنلا اهديعاوم ديدحت متي ،ةينيتور شيتفت تايلمعل عقاوملا
رادصإ متي ، ةحصلا ةرازو لبق نم ينيتور شيتفت دجوي ال هنأ ظحول يلحملا ىوتسملا ىلع ،)ةيسيئرلا وأ ةيلوألا

لئاسولل اقفو كلذب موقي يذلا ،ةينالديصلا داوملا ةبقارمل ينطولا ربخملا سكع ىلع ديدجتلل لاجا نود صيخرت
جاتنإلا ةدحو ىوتسم ىلع دوجوملا ةبقارملا ربخمل ةقداصملا حنم ةداعإ لجأل جمارب عضو عم ،ةحاتملا ةيرشبلا

لكش يأب نمضي ال اذهو ، ةدوجلا ماظن و ةبقارملا تاينقت يف نيينالديصلا نيلماعتملل تاضيفخت حنمب حمسي امم
عفد ام ،ةبولطملا ريياعملل عضخت اهنأ وأ اهب لومعملا طورشلا مرتحت تاسسؤملا هذه يف ةعنصملا تاجتنملا نأ
ينقتلا ريدملا يلديصلاو ةرازولا يلثمم نيب تايلوؤسملا جمد نم ةينالديصلا داوملا ةبقارمل ينطولا ربخملاب
خـــيراتبGD/PPCNL/HRPSM/381/7102مــــقر ةــــــلسارم( اــــيلحم ةـــــــجتنملا تاــــجتنملا نــــم صصـــــــحلا رـــــيرـــحتل
92/80/7102(.

،يلديصلا ينقتلا ريدملا نم ةررحملاو ةجتنملا صصحلا ىلع صحف ءارجإ يف ربخملا ينثتسي ال اذه
تافوشك ىوتسم ىلع اهب ماقملا ملاعملا ةءارقو بيضوتلاو يئاهنلا جتنملل ةحونمملا عنصلا خيراوت نم ققحتلاو
تاصوحفلا هذه دعاستو .عنصم فصنلا جتنملا نم اقالطنا اهل ةحونمملا جاتنإلا خيراتو يئاهنلا جتنملل ليلحتلا

بجي يتلا ةساسحلا طاقنلا لوح يلديصلا ينقتلا ريدملا ىدل يعولا ىوتسم عفر ىلع تايصوتلاو تاقيقحتلاو
.هتايلوؤسم كلذكو ريرحت يأ لبق هسفنب اهظحالي نأ

ةيلاعفو ةمالس ةبقارمو ينطولا ربخملا ىلإ ةلكوملا ماهملل بيجتست اهنإف ،ةقحاللا ةبقارملاب قلعتي اميف
له داريتسالا جماربو ،ةدوجلا ةبقارم طاشن ريراقت ءوض ىلع نكلو .ةقوسملا ةينالديصلا تاجتنملا ةدوجو
.ماهملا هذه زاجنإل ةيرشبلاو ةينقتلا دراوملا ىلع ربخملا لوصح ىلإ جاتحي

نم )8102 ةنس ليربأ لوأ يف ةخرؤملا711 مقر ةلسارملا( ةحصلا ةرازو ىلإ حارتقا لاسرإ مت ،ةياغلا هذهلو
 .در يأ قلتن مل اننكل داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفدب قلعتملاو03/01/8002 خرؤملا رارقلا ةعجارم لجأ

قيوستو داريتسا لاجم يف ةدحتملا تايالولاو طسوألا قرشلاو ةيبوروألا براجتلا نم ىحوتسم ىوتحملا
.يرشبلا بطلل ةهجوملا ةينالديصلا تاجتنملا

 يرطيبلا بطلل ةهجوملا ةينالديصلا داوملا ةبقارم .٢.٢.٢

:نييوتسم ىلع الإ لخدتي ال ينطولا ربخملا نأ الإ ،ةينالديص تاجتنم يه ةيرطيبلا تاجتنملا ضعب نأ مغر
بطلل ةهجوملا ةينالديصلا تاجوتنملاب قلعتملاو482-29 مقر يذيفنتلا موسرملل اقفو ليجستلا ةيلمع ءانثأ
.8002 ةنس ربوتكأ03 يف خرؤملا رارقلل اقفو قوسلا يف ةحورطملا تاجتنملا يفو ،يرشبلا
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.طقف يرشبلا بطلل ةهجوملا ةينالديصلا داوملا حوضوب نازربي ناصنلا ناذه

 ةيناويحلا ةدحولا دوجو –

ديقتلاب مزلم وهف ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألا ةدوج نمضي ةيموكح ةسسؤم هتفصب ينطولا ربخملا
هذه ىوتسم ىلع ربخملا اهب موقي يتلا مومسلا ملع تاساردل بيجتست ةيناويح ةدحو ءاشنإل ةينقتلا طورشلاب
.ةحلصملا

ةصاخلا ةيناويحلا ةأشنملا ءادأ ىوتسم عفرل ةمهم تاوطخب تماق ينطولا ربخملل ةماعلا ةرادإلاف ،اذهلو
: مومسلا ملع ةحلصمب

،ةيناويحلا ةأشنملا لخاد ةطشنألل قسنمو لوؤسمك ةيناويحلا ايجولويزيفلا يف يئاصخأ نييعت .1

،فيظنتلاب نيفلكم صاخشأ ةدع نم فلؤم قيرف نييعت .2

،تاناويحلا نم عون لكب فلكم نوع صيصخت .3

،ةأشنملا يف ةلمعتسملا بشخلا ةراجنل مظتنملا رييغتلا .4

،تاناويحلا ةأشنمب ةدوجوملا ءاوهلا تافيكم لك ةنايص ىلع صرحلا .5

،)ريفزلا( ءاوه نم تاناويحلا هحرطي ام لك نم ءاوهلا ةيقنتب صاخ ماظن ءاشنإ زيزعت .6

.نارئف – بنارأ : ةديدج براجت تاناويح ءانتقا .7

تاناويح ةأشنم ىوتسم ىلع ةفاظنلا نم نيعم ىوتسم نامضب انل تحمس ةروكذملا تاوطخلا هذه لك
ةبولطملا ةيلودلا ريياعملل يباجيإ لكشب ةباجتسالا ىلع ةرداق ةديج ةيحص ةلاح نمضي يذلاو ،ةفيلألا براجتلا
بسحو ،ةحلصملل ةدودحم ةينازيم صيصختب انتسسؤمل ةماعلا ةرادإلا مزتلتو .ربتخملا تاناويحل ةددحملا
ماس ريغ عونلا نم تاعاضرو ،ريغصلا مجحلا نم صافقأو ،ريهطتلاو ميقعتلا ةزهجأ( مزلي ام لك ءارشل ةيولوألا

.ربتخملا تاناويح ةحص ىلع ظافحلل اذهو )ميقعتلل ةلباقلاو

ةعيفرلا تاسسؤملا نم ديدعلا ةيلوؤسم اهنأل ،ءيش يأ لعف ربخملل نكمي ال ،ةيثارولا ةلاحلاب قلعتي اميف
.ةيناويحلا ةورثلا تاينقت ريوطتو ناويحلا مولع يف ةصصختملا ىوتسملا

ةيئاذغلا تالمكملاو ةيبطلا تاتابنلا ةبقارم .٢.٢.٣

.ةراجتلا ةرازو ةياصو تحت جردني اهقيوست نإ

اهقيوست متي يتلا تاجتنملا ةمالس ةساردو صحفو ةبقارم .٢.٣

بسح اذهو ،ةيجراخلا ىواكشلل ينطولا ربخملا ةيطغت ةجرد حضوي48 ةحفصلا يف ضورعملا لودجلا
.6102 ماع %98و5102 ماع اهتجلاعم مت ةملتسملا صصحلا نم %28,48 ريرقتلا يف ةدراولا جئاتنلا
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ASGMI رباخمل صحفلا تازافق ةلكشم –

: ASGMI رباخمب ةصاخلا صحفلا تازافق فلم نأشب طاقن ةدع حيضوت بجي

نع لوؤسم وهف يلاتلابو ،يئايزيفلا يئايميكلا ءزجلا ىلع هلمع يف دمتعي ربخم وهASGMI ربتخم–
.ىواكشل هيقلت ةلاح يف الإ لخدتي ال ينطولا ربخملاو ،تاجتنملا هذه ةبقارمو قالطإ

اهميسقت نكمي ،ةعمجم يتأت تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا فرط نم ربخملا اهاقلتي يتلا ىواكشلا
.بلاطم ةدع لكش ىلع

يفGD/RTD9382/6102 مــــقر تـــــــحت تاــــيفشتسملل ةــــيزـــكرـــملا ةـــيلدــــيصلا اــــــهب تــــمدــــقت يتلا ىوـــكشلا : الــــثم
ينطولا زكرملا نم ىواكش )4( عبرأو ةفلتخم ةيحص حلاصم نم ىواكش )01( رشع نمضتت6102 ةنس ربمسيد3
لدعم نإف ،كلذل ةجيتنو  .دحاو تقو يف ةيئاهنلا تاجتنملا نم ديدعلاب اهسفن ىوكشلا هذه قلعتت ،ةظقيلل
نم ايدرف اهحرط مت يتلا بلاطملا نم ديدعلا نأل الثمم سيل )%5,72( ريرقتلا يف ةمدقملا ىواكشلل ةباجتسالا

.تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا بلاطم ىلع درلا سفن يف ةجردم ةيحصلا لكايهلا فرط

ةبقارمب موقي ينطولا ربخملاف كلذ عمو ،ةيئاهنلا تاجتنملا نم ةصحلا سفنب قلعتت ةفلتخم ىواكش –
تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا نم ةمداقلا ةيعجرملا ةلاسرلا يف اهعيمجت مت يتلا يئاهنلا جتنملا صصح
.)ةدحاو ىوكش(

،تايعضو ةدع يف صحفلا رخأت ىلإ ىدأ ،)ةقباطملا ريغ( ةينعملا صصحلا نم تانيع مالتسا يف رخأتلا
.اليحتسم ارمأ ةمزاللا تاصوحفلاب مايقلل اهعاجرتسا لعج امم اهقيوست مت صصحلا ضعب كلذكو

ةــــــيبطلا تازاــــــفقلا صصـــــــح ضــــعبل )ةـــــــقباطملا مدــــــع ســـــيلو( دـــــييقت نأـــــشب ةـــــظقيلل يــــنطولا زـــــكرملا رارـــــــق
هـــسأرت يذـــلا عاـــمتجالا داــــقعنا دــــعب يــنطولا رـــبخملا هــــب ماــــق يذــــلا لــــيلحتلا جـــــئاتن راــــبتعالا نيــــعب ذــــخألا دـــــعب ءاـــــج
.ينطولا ربخملا

رمألا اذهو ،ةظقيلل ينطولا زكرملا اهب ماق قيقحت ةيلمع دعب اهحرط مت ،)تازافقلا( ينعملا جتنملا ةيلاكشإ
.تالاحلا ضعب يف ةقباطم ةدوجلا ةبقارم جئاتن تناك نإو ىتح هب مايقلا نكمي

يلثمم ةكراشم حضوي ،ةظقيلل ينطولا زكرملا رقم يف7102 ةنس رياربف7 يف هدقع مت يذلا عامتجالا ريرقت
.ةظقيلا زكرم اهب جرخ يتلا تارارقلا ذاختا يف ينطولا ربخملا

نم دكأتلا متو،ASGMIرباخم عقوم ىلإ ةينالديصلا داوملا ةبقارمل ينطولا ربخملا نم جوف لقنت دعب ظحول
هيلإ لصوتملا قباطتلا مدع يف لصألا نأ ىلإ ةفاضإ ،تازافقلا مجح يف للخ دوجو كلذكو صصح ةدعل ةقباطملا مدع
ءانب ةقباطملا مدع / ةقباطملا تارارق ضعب يف تاضقانتلا رسفي ام ،ةجتنملا صصحلا يف سناجتلا مدع ىلإ عجري
ةلحرم يف ةجتنملا صصحلا سناجت مدع ةلكشم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،)ةبقارملا( ليلحتلل ةذوخأملا تانيعلا ىلع
ينطولا ربخملا تايحالص نمض جردني الو ةحصلا ةرازو هب موقت يذلا شيتفتلا ماهم نم اءزج ربتعت جاتنإلا

.ةينالديصلا داوملا ةبقارمل
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ةكرش21 نم نيمأتلا قوس نوكتيو .نيمأتلا ةداعإو صصختملا نيمأتلا ءانثتساب رشابملا نيمأتلا نم يرصح لكشب لامعألا مقر يتأي1
ةكرشلا ،)RCC( نيمأتلا ةداعإل ةيزكرملا ةكرشلا( ،ةصصختم ىرخأ تاكرش ثالثو صاخشألا ىلع نيمأتلل تاكرش8و ررضلا نيمأت
 .)ICGS( يراقعلا ضرقلا نامض ةكرشو )XEGAC( تارداصلا نامضو نيمأتلل ةيرئازجلا

.)7102( تانيمأتلا ةيريدم / ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا ريرقت :ردصملا2

ةيعانصلا رطاخملا ىلع نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا عورف عيمج يف )TAAC( تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا طشنت
.ضرقلا نيمأتو تارايسلا نيمأتو لقنلاو ةيسدنهلا ،)يسيئرلا طاشنلا(

هالوتت1 تانيمأتلل يرئازجلا قوسلا طاشن نإف ،7102 ةنس ةياهن يف جد رايلم6,331 ىلإ لصي لامعأ مقرب
ينطولا قودنصلا ،)%52( ةصاخلا نيمأتلا تاكرش همساقتت يقابلاو ،ةيمومعلا نيمأتلا تاكرش %06 ةبسنب
 .2)%5( ةطلتخملا تاكرشلاو )AMNC( )01%( يحالفلا دضاعتلل

زكرملا يلاتلاب ةققحم ،%71 ةبسن لداعي ام يأ ،جد رايلم1,32 تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا ةصح تغلب
ةـــيرئازجلا ةـــكرشلا لـــتحت نيـــح يف ،)%02 يأ جد راــــيلمAAS( )5,62( تاــــنيمأتلل ةـــينطولا ةــــكرشلا دــــعب يـــناثلا
 .%11 يأ جد رايلم1,51 ـب ثلاثلا زكرملا )RAAC( نيمأتلا ةداعإو تانيمأتلل

جد رايلم5,31 اهــنم ،7102 ةنس لالـخ جد رايلم6,07 تغلب دقف تانيمأتلا قوس يف تاضيوعتلل ةبسنلاب
،جد رايلم5,11 ـب ردقت ةكرشلا ةصح نإف ،نيمأتلا ةداعإب قلعتي اميفو .تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلل دوعت )91%(
ىلع ةمدقتم7102 ةنس لالخ لوألا زكرملا كلذب ةققحم ،)جد رايلم14( تالزانتلا يلامجإ نم %82 لداعي ام يأ
 .نيمأتلا ةداعإو تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلاو تانيمأتلل ةينطولا ةكرشلا

دراوملا رييست تاودأ نيب نم ،ةديدج تاراهم زوربل ايساسأ ارصنعو ةيسفانت ةادأ هرابتعاب نيوكتلا دعيو
هنأل ةسسؤملا يف اماه ارود نيوكتلل نإف هيلعو .تاسسؤملا ومنو راكتبالل الماع لكشيو ،ةيلاعف رثكألا ةيرشبلا

نيمأتلا عاطق نأ اميسال ،ةمظنملا يف مهفئاظوب ةطبترملا ماهملا يلوت ىلع نيرداق نيلهؤم نيمدختسم اهل رفوي
اًرود لعافتلاو راكتبالاو ةدوجلا لماوع بعلت ثيح ،ةيسفانتلا نم ةيلاع ةجردو نهملا نم ةعساو ةعومجمب زيمتي
 .اهيمدختسم ةيعونو ةءافكلاب طبري ةادأك اًمساح

اصصح كلتمتو ،نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا عورف عيمج يف )TAAC( تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا طشنت
نم ةيلاع ةجردو نهملا نم ةعساو ةعومجمب زيمتت ةئيب يف ةكرشلا لمعتو .تانيمأتلا قوس يف ةربتعم
 .ةسسؤملا لخاد نيوكتلا هب ىظحي نأ بجي يذلا مهملا رودلا زربي ّامم ،ةيسفانتلا

لالخ تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا فرط نم ذيفنتلا زيح ةعوضوملا نيوكتلا تاطاشن صحف زربيو
يف ةررقملا تاطاشنلا نإف ،نيوكتلل ةصصخملا ةيلاملا لئاسولا نم مغرلا ىلع هنأ6102 ىلإ2102 نم ةرتفلا
 .اهنم ريبك ءزج يف زجنت مل نيوكتلل ةيونسلا تاططخملا

يلبقلا مييقتلا بايغ ببسب صوصخلا ىلع كلذو صئاقن ةدع نم نيوكتلا رييست يناعي ،كلذ ىلع ةوالعو
بيترتو ليلحتو عمج يف تابوعص نيوكتلا ةيريدم دجت لعفلابو .ةقدب نيوكتلا فادهأ ديدحتب حمسي يذلا
.نيوكتلا تاجايتحا

لقن ثيح نم ةزجنملا تاطاشنلا رثأو جئاتن مييقت نم نيوكتلا لئاصح نكمت ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
.تانيوكتلا ءارجإ دنع ةددحملا صئاقنلا حيحصت لجأ نم تاءافكلا

تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا ىوتسم ىلع نيوكتلا .٥١
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 .نيوكتلل اهتفاضإ متي مل ةيفاضإلا موسرلاو نيوكتلا تآيهل ةديحولا ةأفاكملا عم قفاوتي غلبملا اذه1

لبق نم ةزجنملا نيوكتلا تايلمع ةنياعمب ،7102 ةنسل طاشنلا جمانرب ناونعب ،ةبساحملا سلجم ماق
ديدحتلا صخي اميف اهتقد ةجرد ةنياعمو اهمييقت فدهب ،6102-2102 ةرتفلا لالخ تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا
 .نيبسانملا مييقتلاو ةعباتملا عم تاجايتحالل حضاولا

ام نيوكتل1 جد نويلم33 ىلإ لصي يلامجإ غلبمل ةكرشلا صيصخت ،6102 ةنسل نيوكتلا ةليصح تلجس
  .مدختسم462 براقي

حـمسي يذـلا يفاـكـلا ردـقـلاــب ةــمــظــنــم رــيــغ ةــكرشلا لــخاد نــيوــكــتــلا تاــطاشن نأ ةــباــقرــلا تاــيــلــمــع ترـــهــظأو
مت ،راــطإلا اذـــه يفو .ةـــياغلل ةــيسفانت ةـــئيب يف نـــسحألا زــــكرمتلاو نيـــمدختسملا تالـــهؤمل رـــمتسملا فــــييكتلاب
قبسم ديدحت ىلإ دنتست ،تاونسلا ةددعتم نيوكت ةسايس دوجو مدع ةصاخ فعضلا طاقن نم ديدعلا ليجست
 .ةمدقملا تانيوكتلا رثأو جئاتنلل يرود مييقتب ةعوبتمو اهغولب دارملا فادهألاو تاجايتحالل

٢١٠٢/٦١٠٢ ةرتفلا لالخ نيوكتلا تايلمع .١

681 ـب ردق نيوكتلا تارود نم يلامجإ ددع زاجنإ ىلإ ،6102-2102 ةرتفلل ةفوقوملا نيوكتلا لئاصح ريشت
 .ةكرشلل ةيجوغاديبلا زكارملا يف مهنيوكت مت مدختسم8841 مهنم ،مدختسم3381 ةدئافل ةرود

نيوكتلا ديسجت ىلع ةلوؤسملا لكايهلا .١.١

ةصصخم ةيزكرم ةيريدم تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا تأشنأ ،اهيمدختسمل نيوكتلا تاجايتحا ةيبلتل
 .)ةزابيتو طاوغألا ،نارهو( ينطولا بارتلا ءاحنأ ىلع ةعزوم ةيجوغاديب زكارم )3( ةثالثو نيوكتلل

 نيوكتلا ةيريدم –

دراوملا ةيريدم رارغ ىلع ،ةيزكرملا ةيريدملل يلاملاو يرادإلا مسقلا ىوتسم ىلع نيوكتلا ةيريدم دجوت
.ةيرشبلا

ىلع ةيريدم راطإ ةفص هل لوؤسم اهيلع فرشيو يمكلا ىوتسملا ىلع ًايبسن ةعضاوتم ةيرادإ ةحلصم يهو
نيتيريدم نم لكشتتو .ريدم بئانو ةحلصم سيئر هدعاسي ،ةرادإلا سلجم نم هيلع قداصم نييعت رارق ساسأ
بصانملا نم ديدعلا تيقبو .نيوكتلا رييست نع ةيناثلاو ،ايجوغاديبلاو طيطختلا نع ةلوؤسم امهادحإ ،نيتيعرف

.حلاصم ءاسؤر )4( ةعبرأو ريدم بئان اهنم ،ةعجارملاب ةينعملا ةرتفلا لالخ ةرغاش

 :  ـــب رمألا قلعتي و .لماكلاب اهماهم ضعب زاجنإ متي الو ،ةلصفم ريغ ةيريدملا هذه تايحالص نإ

،نيوكتلا تاجايتحا ديدحتو ءاصحإ ىلع فارشإلا –

،نيوكتلا تاجايتحا ليلحتو تايولوألا ديدحت  –

،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم عم قيسنتلا  –

.نيوكتلا ةطشنأ مييقت  –
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يقافتالاو يميظنتلا طيحملا قاطن ةعاسشل ارظن ةيرادإ ةئيه اهنأ ىلع نيوكتلا ةيريدم ىلإ رظني ،هيلعو
رارغ ىلع ،نيوكتلا ربتعي ال نايحألا بلاغ يفو .ةيرشبلا دراوملا لاجم يف رييستلا تاسرامم هيف روطتت يذلا
رثكأ نولغشنيو نيوكتلا ةسدنه صخي اميف اصقن نوناعي اهتاراطإ نإـف يلاتلابو .ةلماك ةنهمك ،ةيرشبلا دراوملا

.ةيتسجوللاو ةيرادإلا فئاظولاب

ةــيرشبــلا دراوملا ةرادإ عــم اــهــتاــقالــع زــيزــعــت يف مـــهاسي مـــل ةـــيرـــيدملا هذـــه مـــيـــظـــنـــت نإف ،كلذ ىلإ ةـــفاضإلاـــب
.ةيلخادلا ةباقرلاو نمألاو ةفاظنلاو ةيلاملاو ةينقتلا تايريدملا يف ةصاخ ةلثمتملا ،ىرخألا ةينهملا تايريدملاو
قيسنت ءاسرإ لجأ نم اهحيضوت متي مل نيوكتلا ةيريدم نيبو تايريدملا هذه نيب ةيفيظولا طباورلا ،عقاولا يفو
نيمدختسملل ينهملا راسملا روطتو نيوكتلا تاجايتحا ديدحتب قلعتي اميف ،ةصاخ ،تامولعملل لدابتو لاعف
.نيوكتلا ةطشنأ مييقتو

ةيجوغاديبلا زكارملا –

ضفخو تاءافكلا ريوطت ضرغب اهب ةصاخلا ةيجوغاديبلا اهزكارم تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا تأشنأ
ةيريدم فارشإ تحت هل دعاسمو زــكرم لوؤــسم ةــينيوكتلا لــكايهلا هذــه نــم لــكيه لــك رــيدي ثــيح ،فــيلاكتلا
ىلع فرشملل بتكمو ،ةبتكمو ،اصخش نيثالث يلاوحل عست ةيجوغاديب ةعاق ىلع يوتحي زكرم لكو ،نيوكتلا
.يجراخ تامدخ مدقم قيرط نع ماعطإلاب لفكتلا متي امنيب .)فرغ01و5 نيب ام( تيبملل فرغلا ضعبو ،زكرملا

يينقت ةمهاسم ىقبت ثيح ،نييجراخ نينوكم ةطساوب لكايهلا هذه ىوتسم ىلع نيوكتلاب لفكتلا متي
متيو .ةمدعنم وأ ةردان اهتطشنأب رشابم لكشب قلعتت ةددحم عيضاوم يف نيوكتلا تارود طيشنت يف ةكرشلا

 .اهنع ربعملا تاجايتحالل رظنلابو يرود لكشب تانيوكتلا ميظنت

 : نيديفتسملا ددعو ايلخاد لجسملا يليهأتلا نيوكتلا ةيعضو هاندأ لودجلا حضوي

تاونسلا/ ةيمستلا

يلخادلا نيوكتلا تارود ددع

يلخادلا( نيوكتلا تارودل يلامجإلا ددعلا
)يجراخلاو

يلخادلا نيوكتلا نم نيديفتسملا ددع

نينوكملا نيمدختسملا ددع عومجم

.نيوكتلا لئاصح نم تانايب : ردصملا

2016

7

23
(%30)

186

264
(%70)

2015

6

30
(%20)

202

288
(%70)

2014

5

24
(%20)

273

365
(%75)

2013

6

29
(%21)

165

222
(%74,5)

2012

11

29
(%38)

663

694
(%94)
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لالخ )6( تس دودح يف ترقتسا ،2102 ةنس لالخ ةيلمع11 ةزجنملا ةيونسلا يلخادلا نيوكتلا تارود ددعغلب

.ةرتفلا لكل %91 ـب ردقي طسوتم لدعمب مهاست ةكرشلا زكارمل نيوكتلا دوهج نإف هيلعو ،ةينعملا ةرتفلا

لجسو .2102 ةنس ءانثتساب ،هاجتالا سفن ةظحالم تمت دقف تارودلا هذه نم نيديفتسملا ددع صوصخب امأ

،681 ىلإ372 نم ددعلا لقتنا ثيح ،6102و4102 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف اضافخنا نينوكملا نيمدختسملا ددع

 .ةرتفلا سفن لالخ )%67( يلامجإلا ددعلاب ةنراقم ،ةعفترم ايلخاد نينوكملا نيمدختسملا ةبسن ءاقب نم مغرلاب

 نيوكتلا لئاصح تانايب .١.٢

نم نيعون لالخ نم اهيمدختسم حلاصل ةكرشلا هب تماق يذلا نيوكتلا دهج سايقب نيوكتلا لئاصح حمست

 : تارشؤملا

،)نينوكملا نيمدختسملا ددع( طاشنلا تارشؤم •

.)روجألل ةيلكلا ةلتكلا نم ةبسنلاو ةميقلاب نيوكتلا ةفلكت( يلاملا دهجلا تارشؤم •

)نينوكملا نيمدختسملا ددع( طاشنلا تارشؤم –

ةبسنلاب نينوكملا نيمدختسملا ةصح ضافخنا ةعجارملاب ةينعملا ةرتفلا لالخ تارشؤملا ليلحت نيبي

%1,34 لدعمب ةنراقم اظوحلم اضافخنا لثمي ام وهو ،6102 ةنسل %83,61 لدعم ىلإ ةلقتنم ،دادعتلا يلامجإل

دعبو ةنسلا هذه لالخ عقاولا يفو .نينثا لك نم دحاو مدختسم براقي ام نيوكتلا عبات ثيح ،2102 ةنس ققحملا

تالاجم يف نيوكتلا يف نييراجتلا نيمدختسملل ةريبك ةكراشم ةكرشلا تلجس،SIRIC ديدجلا جمانربلا ءانتقا

ناقتإ لجأ نم ةيمازلإ تحبصأ يتلا ،)لقنلاو ةعونتملا رطاخملاو ثداوحلاو قيرحلاو تارايسلا( نيمأتلا تاينقت

 .مهفيظوت ةيناكمإ نيسحتو عورفلا عيمج

: اهيمدختسمل ةكرشلا نيوكت تادوهجمل ةيمكلا ةيعضولا ،هاندأ لودجلا يف ةدراولا تانايبلا سكعت

نيوكتلا طاشن روطت

)نيمدختسملل يقيقحلا دادعتلا ساسأ ىلع(

.ةيرشبلا دراوملل ةماعلا ةيريدملاو  ،نيوكتلا ةيريدم:ردصملا

 ةنسلا

ةيمستلا

يقيقحلا دادعتلا

 نينوكملا نيمدختسملا ددع

% نيوكتلا لدعم

2012

1609

694

43,1

1655

222

13,4

1704

365

21,42

20132014

1683

288

17,11

2015

1611

264

16,38

2016
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نيوكتلل ةيقيقحلا ةفلكتلا ديدحــت متي مل :يلاملا دهجلا تارشؤم–

ةيجوغاديبلاب ةطبترملا ةرشابملا فيلاكتلا طقف صخت نيوكتلا لئاصح يف ةمدقملا نيوكتلا ةفلكت نإ
فيلاكت لمشت الو ،)نييجراخلا نينوكملا ءابعأب ةطبترملا كلت اذكو ةيجراخلا نيوكتلا زكارمل ةعوفدملا غلابملا(
نيينعملا نيمدختسملا تابترم نايرس ىلع ءاقبالا اذكو )ةكرشللةعباتلا نيوكتلا زكارم(رامثتسالاو رييستلا

.نيوكتلا ةرتف لالخ نيوكتلاب

فيلاكت ليكشت ةداعإب سلجملا ماق ،ةيلاملا ةيريدم حلاصم لبق نم نيوكتلا ةفلكت باستحا مدعل ارظنو
فيراصم اذكو نيمدختسملا نيوكتب ةصاخلا ءاويإلاو ماعطإلا فيلاكت ،اصوصخ نيوكتلاب ةلصتملا رييستلا

:هاندأ لودجلا يف ةضورعملا ةيعضولا يطعي ام وهو ،نيوكتلا زكارم ةنايص

)ريناندلا فالآب( نيوكتلا ةفلكت

نم القتنمرقتسم ريغ هاجتا دوجو روجألا ةلتكلةبسنلاباهتبسن سايق لالخ نم نيوكتلا ةفلكت ليلحت نيبي

.6102 ةنس يف %5,1 ىلإ2102 ةنس يف9,1%

اهاوتحمو نيوكتلا تارود ددع : نيوكتلا طاشن سايق .١.٣

عـــيضاوم يف نــيوكتلا تارودـــل رـــيبكلا مــجحلا ،ةـــباقرلاب ةـــينعملا ةرـــتفلا لالـــخ نـــيوكتلا تاـــنايب تـــفشك دـــقل

.ىرخألا تالاجملا يف تارودلا ددع ةيمهأ نم مغرلاب ،ةكرشلل يساسألا طاشنلا لثمت يتلا ”نيمأتلا تاينقت”

ةيمستلا

ةرشابملا ةيجوغاديبلا فيلاكتلا

تارامثتسالا ءانثتساب رييستلا تاقفن
)نيوكت زكارم(

)روجألا ىلع ءاقبالا جراخ( عومجم

روجألا عومجم

روجألا عومجم نم نيوكتلا تادوهجم
)%(

 .نيوكتلا ةيريدمو ةبساحملاو ةيلاملا ةيريدم تانايب :ردصملا

2016

20 903

12 980

33 883

2 262 943

1,5

2015

19 859

6 997

26 856

2 191 685

1,2

2014

22 751

10 370

33 121

2 644 456

1,3

2013

29 006

5 880

34 886

2 489 308

1,4

2012

39 924

1 283

41 207

2 204 322

1,9
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عيضاوملا بسح ةزجنملا نيوكتلا تارودددع

نيوكتلا ةيريدم :ردصملا

نيوكتلا تالاجم
ةزجنملا نيوكتلا تارود ددع

 نيمأتلا تاينقت

تايقتلملا فلتخم

 قيقدتلا
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2016

،ةنس لك ةعباتتم ةينيوكت تارود سكعت لب ،ةقيقد تاجايتحا ىلإ نيوكتلا تالاجمل ءاقتنالا ةيلمع دنتست ال
ىلع ظافحلا بجوي يذلا رامعألل يمرهلا روطتلاب صوصخلاب طبترتو نيينعملا نيلوؤسملا فرط نم ةحرتقم
 .ماعلا نزاوتلا

 .ةنسلا لالخ ةرود04و23 نيب ام رقتسا ذإ ،ةرتفلا لالخ فيفط لكشب ريغت ةمظنملا تارودلا ددع نإف ،كلذكو

ةزجنملاو ةجمربملا نيوكتلا تاطاشن ذيفنت ةيعضو .١.٤

  : نيتيلاتلا نيتئفلا نم ةدحاو يف فنصت نيوكتلا جئاتن

يف ةداهش ،نيمأتلا تاينقت( ةيلمعلا نهملا صخيو )اًموي311 ىلإ3 نم( ىدملا ريصق١يليهأتلا نيوكتلا –
.)خلإ ...قيوستو ،يلآ مالعإ ،نمألاو ةفاظنلا ،ةيرشبلا دراوملا رييست ،قيقدتلايفةينهملاةداهش ،نيمأتلا ةداعإ
مكحتلا لجأ نم ةعرسب ةفرعملاو تاراهملا ريوطت يف لثمتتةيروف ةينهم ةياغ ةينيوكتلا تارودلا هذه فدهتست

.ةيقيقح ةينهم تايعضو يف

نيوكتلا( ةصصختملا نيوكتلا تاسسؤم يف وأ )يلخادلا نيوكتلا( ةيلخادلا نيوكتلا زكارم يف ءاوس يليهأتلا نيوكتلا تاءارجإ ميظنت متي1
.)يجراخلا
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ةفصب هميدقت متيو هيلع فرشي ،)ارهش63 ىلإ21 نم( ىدملا ليوطو طسوتم ،ةداهشب جوتي نيوكت –
ةيفارتحا تاجايتحا ةيبلتل  نيوكتلا نم عونلا اذه دامتعا متيو ،تاداهش حنمت ايلع دهاعم فرط نم ةيكيسالك
دهاعملا ىوتسم ىلع نيوكتلا نم عونلا اذه نامض متيو .ينهملا راسملاب طبترت ةديدج تاراهم باستكاو
 .DIFI(2( رئازجلا جراخو1)BHTSU،FEHAI،AEHE،GSE( رئازجلا يف ةيجراخلا

عقاولا يفو ،اهنم ريبك ءزج يف3)6102 ىلإ4102( ةيونسلا نيوكتلا تاططخم يف ةجمربملا تايلمعلا زجنت مل
تايلمعلا نم ديدعلا ذيفنت مت لباقملابو ،تاططخملا هذه راطإ يف تايلمعلا هذه نم فصنلا براقي ام زاجنإ متي مل
.افلس ةررقم نوكت نأ نود

6102 ةنس يف ىحنملا اذه دكأت ثيح ةرتفلا لالــخ سوـــملم ضاـــفخنا يف نــــيوكتلا تاـــططخم زاـــجنإ لدــــعم نإ
.)%4,71( ـب

٤١٠٢/٦١٠٢ ةزجنملاو ةجمربملا نيوكتلا تايلمعل ةنراقم لودج

  .رييستلل ايلعلا ةسردملاو نيمأتلل ايلعلا تاساردلا ةسردم ،ةيلاملا تاساردلل يلاعلا دهعملا ،نيدموب يراوه ايجولونكتلاو مولعلا ةعماج1
 .سنوتب يبرعلا برغملل ةيمنتلا ليومت دهعم2
تارودلاو تاداهشلل طقف اهذيفنت متيس يتلا نيوكتلا تاءارجإ ديدحت متيو .نيوكتلا تاططخم لالخ نم تايقتلملا عيضاوم ديدحت متي مل3
.ةيليهأتلا
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)4( عبرأ ىوس اهنم زجني مل ،6102 ةنسل تاطاشنلا ططخم يف ةجمربم ةيلمع32 نيب نم ،لاثملا ليبس ىلع
ةجمرب نود ططخملا جراخ نيوكت1تايلمع )8(ينامث تزجنأ لباقملابو .زجني مل ،ةيلمع91 يأ ،يقابلاو ،تايلمع
ءاغلإ وأ ليجأتك ،ةفلتخم لماوع لخادتو اهيف مكحتم ريغ ةيجراخ ثادحأ ةجيتن يه تاقورفلا هذهو .ةقبسم
.خلإ ...ةيجوغاديبلا زكارملل ةنايصلا لامعأ وأ لقنتلا تابوعصو ،ةمدخلا مدقت يتلا دهاعملا لبق نم ةنيعم تارود

فئاظول رييستلا نيسحتو عاضوألا ضعب ةجلاعمل ،3102 ةنس نم اءدب نيوكتلا جمارب يف تارييغت تيرجأ
،يلاتلابو .ةينقتلا لكايهلا جراخ نيمدختسملا ضعب دعاقت نع ةجتان ليهأت ةداعإ بلطتتتناك يتلاو ،معدلا
،لامعألا ةرادإ يف رتسام ،ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف رتسام،نمألاو ةحصلا ةنجل رود لثم ةديدج سيياقمتلخدأ

جردــتــلا دــعــب اــم ةداــهش ،يلخادــلا قــيــقدــتــلا يف ةــيــنــهملا ةداــهش ،ةــيراوــتــكإلا تاساردــلا يف جردــتـــلا دـــعـــب اـــم ةداـــهش
.خلإ ... يلآلا مالعإلا ،لقنلا يف صصختملا

نيوكتلا رييست .٢

يتلا ةكرشلا ةيجيتارتسا يف اهقالطنا ةطقن تاراهملاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا رييست ةيلمع دجت
نكمي ال ليوطلاو طسوتملا نييدملا ىلع ةيقابتسا ةيجيتارتسا ةفيظوك نيوكتلا ربتعي ،قايسلا اذه يف .اهلمحت
تاطاشنلا تناك اذإ الإ ىنعم تاذ نيوكتلا تايلمع حبصت الو .ةكرشلا روطت قافآ رابتعالا نيعب ذخألا نود اهليلحت
.ةكرشلا ةيجيتارتسا عم قفاوتت ليهأتلاو نيوكتلاب ةقلعتملا تايولوألاو

 تاجايتحالل قبسملا مييقتلا ىلع دمتعت ال نيوكتلا فادهأ .٢.١

افادهأ ددحتوةيانعب ةدعم،تاونسلا ةددعتم تاططخم دوجو مدع وه ةكرشلل ةيلاحلا فعضلا طاقن نيب نم
ةعباتمو سايقب حمست ةيعجرم تايوتسم اذكو ،ةينهملا تايريدملا عيمجلو ةماعلا ةيريدملل ةبسنلاب ةحضاو
.اهتازاجنإ

ةركذم لكش ةكرشلا ىوتسم ىلع ايونس ةددحملا تايولوألاو فادهألاب ةصاخلا ىربكلا تاهاجتالا ذخأت
ذخأت ال يلاتلابو ،فادهألا ديدحت يف ماعلا عباطلابةركذملا هذه زيمتتو ،ماعلا ريدملا سيئرلل ةيونس ةيهيجوت

ىلــع ةوالـــعو .نيــلعافلا فـــلتخم نـــم اـــهتنياعم مـــتت ةـــيقيبطت دــــعاوقل اــــهتمجرتل ءارــــجإ يأ دــــجوي الو ايلمع الكش
.ةطشنألا ةعباتمو ةجمربلاب ةقلعتملا تاهيجوتلاب ممــتت ال كلذ

ةينيوكتلا تاططخملا هذهو .تاجايتحالا ديدحتو مييقت ىلع دمتعت ال نيوكتلا تاططخم نإف ،كلذ ىلع ةدايزو
.نيوكتلا مايأ ددعو زاجنإلا ةمانزرو ،”ةداهشلا وأ يليهأتلا“ نيوكتلا عاونأ صوصخلا ىلعضرعت ،ايونس ةدعملا

عيزوت متو .ةبوتكم تاءارجإ ساسأ ىلع اهديدحتو تاجايتحالا مييقت ىلإ دنتست ال نيوكتلا تاططخم نإ
اهتجلاعم متت مل جئاتنلا نأ ودبي نكل نيوكتلا تاجايتحال لضفأ مييقت ةيغب2102 ةنس يف دحاو نايبتسا

.اهليلحتو

اذهو .نيوكتلل ةيعامجلاو ةيدرفلا تايولوألا بيترتو ليلحتو عمجل ةريبك تابوعص نيوكتلا ةيريدم هجاوت
.ةبوتكم رييست دعاوق وأ تاءارجإ دوجو مدعل عجار

ةــيرشبــلا دراوملا حــلاصم ىوــتسم ىلع نــيوــكــتــلا طــباورو نيلسارــم ةـــكـــبش داـــمـــتـــعاو عضو مـــتـــي مـــل ،كلذـــكو
 .نيوكتلا تاططخم عضوو تاجايتحالا ديدحت يف فاك لكشب ةكراشملا نم اهنكمت ،ةينهملا تايريدملل

ةصاخلاو ةفدهتسملا ىوتسملا نيسحت صرف حارتقاب حمسي يذلا لكشلاب ةجمدنم نكت مل نيوكتلا جمارب نإ
هذهو .نيينقتلا نيمدختسملاب ارورم ،ةيريدملا تاراطإ ىلإ ذيفنتلا لامع نم ،يمرهلا لسلستلا يف ةبتر لكب
نم ةعومجمب ارورم ،ةيدعاقلا تاراهملا ىوتسم نم ءادتبا روطتلاب مهنكمت لئاسو لامعلا ىلع حرتقت ال جماربلا
نيوكتلا تايلمع نإف ،اذهبو ،ايلعلا تاراطإلل اديقعت رثكألا ةينيوكتلا تاطاشنلا ىلإ ،مكحتلاو ةطيسولا تاطاشنلا
 .ةيدرفلا تايقرتلاو ينهملا راسملا نم لك ىلع نيليلق رثأو طابترا ىوس  نآلا ةياغ ىلإ اهل نكي مل ةحاتملا

.)اًطاشن32( ةنسلا هذهل ةططخملا تاطشنلا نم %53 لثمي ام1
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 : ةقدلا ىلإ رقتفت اهنأ الإ ،ةراتخملا نيوكتلا تاطاشنل ةلماك ةمئاقو اقحلم يونسلا نيوكتلا ططخم لمشي

،اهب ةرشابم ةقالع اهل تسيلو نيوكتلا تاطاشن ىلإ دنتست الو ماعلا عباطلاب ةنلعملا فادهألا فصتت –

ةددحم ةصاخ فادهأب ةطبترم ريغ اهنأ امك ،سايقلل ةلباقو ةحضاو ةفصب ةرظتنملا جئاتنلا ديدحت متي مل –
،اقبسم

.)زاجنإلا لاجآو خيراوت( ةينمز خيراوتب ةطوبضم تسيل نيوكتلا تاطاشن –

 ةزجنملا نيوكتلا تاطاشن رثأو جئاتن مييقت نم نّكمت ال نيوكتلا ةليصح .٢.٢

ةقوثوم اماقرأ لباقملا يف مدقت ال اهنأ الإ ،نيوكتلا لاجم يف ةقفنملا فيلاكتلا ىلع نيوكتلا لئاصح زكرت
نيعطقنملا ددعو ،مهنيوكت اوهنأ نيذلا نيمدختسملا ددعو ،نيوكتلا روط يف وأ نيلجسملا نيمدختسملا دادعت لوح
ىلع لب .نيوكتلا ءاهتنا دعب نيكراشملل ةينهملا ةيعضولاو ةعئاضلا نيوكتلا تاعاسو تابايغلاو نيوكتلا نع
هذه لثم نأ عم ،ماجسنالاو ةيقوثوملا يف صقنو ددعلا يف راركتلا ىلع يوتحت لئاصحلا ماقرأ نإف ،كلذ نم سكعلا
 .مييقتلل ةبسنلاب ةمهم تايئاصحالا

،فراعملاو تاراهملا لقن ثيح نم نيوكتلا تاطاشن ةيلاعف ةعباتمو مييقتب مايقلا متي مل ،كلذ نع الضفو
.نيوكتلا راسم يف ةددحملا صئاقنلا حيحصتب صوصخلاب حمست يتلا

باسح وأ ةيلاعفلا ةجرد مييقتو ديدحتب لئاصحلا يف ةدوجوملاو ةعباتملاب ةقلعتملا تامولعملا حمست ال
: نأل نيوكتلا نم رامثتسالا دئاع

،اهمييقت دارملا سيياقملل رظنلاب ةهج نم ةيفاك ريغ نيوكتلا لئاصح يف ةددحملا تارشؤملا –

،اردان الإ فادهألل راشي ال –

.اهب قوثوم ريغ وأ ةلمتكم ريغ ةعباتملا تامولعم –

تايصوتلا

تادوهجم زيزعت ىلإ ةفاضإلاب ،مييقتلاو ةدايقلل ماظنو تاجايتحالا ديدحت ىلع دمتعت نيوكت ةسايس ّينبت –
.ةكرشلل ةيجوغاديبلا زكارملا ىوتسم ىلع نيوكتلا

تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلل ماعلا ريدملا سيئرلا ةباجإ

يسفانتلا طسولا يف لضفألا عقومتلاو تاءافكلل لصاوتملا ٌفيكتلا : ةظحالملا

تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا فرط نم ةدمتعملا نيوكتلا ةسايسل ةيسيئرلا ءىدابملاروحمتت: ةباجالا
نيمدختسملل لضفأ ةيدودرم ىلع لوصحلا دصق لمعلا بصنم عم تاءافكلل لصاوتملا فييكتلا لوح ”تاك“
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يتلا ةسفانملا لظ يف ةسسؤملا عقوم زيزعت نيفدهلا نيذه قيقحت حيتيسو .نئابزلل لضفأ لكشب تامدخ ميدقتو
.قوسلا اهب مستي

ذيفنت متيو .ليهأتلا ىوتسم عفرو نيسحت جمارب لالخ نم تاءافكلل لصاوتملا فيكتلا ةيمتحب لفكتلا متي
.تاودن وأ ةينيوكت تارود راطإ يف جماربلا هذه

 .طاوغألاو ةدلارزو ويزرأ نم لكب نيوكتلل زكارم ةثالث تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلل نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

.لصفم لكشب ةددحم ريغ ةئيهلا تايحالص – :  ةظحالملا

.اهتاذب ةمئاق ةنهمك نيوكتلا رابتعا مدع –

”تائيهلا تايحالص“ ةنمضتملا ةقيثولا يف اهيلإ راشمو ّةلصفم نيوكتلا ةيريدم تايحالص نإ: ةباجإلا
نّيبم اهعم قيسنتلا ماهم نأب اًيلج ودبي هنإف ،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم عم ةقالعلا صخي اميفو .ةسسؤملل
نم تايجاحلا ةيبلت ءانثأ ةيرشبلا دراوملا ةيريدم عم قيسنتلا“ ىلإ ريشت ذإ ةقيثولا تاذ يف روكذمو حوضوب
نيوكتلا تارتف دعب ةيرشبلا دراوملا ةيريدم ىوتسم ىلع ةيقرتلا سرامت ذإ .”نيوكتلا قيرط نع نيمدختسملا

.نيوكتلا دوقع دونبلً اذيفنت

.اهعم رواشتلاب اهدادعإ متي نيوكتلا جمارب نإف ،ىرخألا نهملا تايريدم عم ةقالعلل ةبسنلاب امأ

ذيفنت اذكو جمانربلا دادعإل ةيرورض نيوكتلا تاجايتحا درج ىلع فارشإلا ةيلمع نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
لكايهلا عيمج عم قيسنتلاب نيوكتلا ةيريدم موقت ،راطإلا اذه يفو .نيوكتلاب ةقلعتملا تاطاشنلا فلتخم
.اهدادعتو نيوكتلا تاجايتحا ءاصحإب ،ةينعملا

 .تاعامتجالاو ةفلتخملا تالاصتالا ةطساوبو ةلصلا تاذ تامولعملا لداـبتب كلذ متيو

يجوغاديبلا ديعصلا ىلع جماربلل دّيجلا ذيفنتلا نامضل ةيلوأ ةيمهأ يرادإلا بناجلا يستكي ،ددصلا اذه يفو
دهاعم( ءاكرشلا عم ةقالعلاو ةسسؤملا لكايه عم قيسنتلاب امإ قلعتي اميف نيوكتلا تاطاشنب مزاللا لفكتلاو
   .نيوكتلا ةسدنهل ةيساسأ ةماعد يرادإلا بناجلا ىقبيل ،ةـــيجوغاديبلا زكارملا رـيس وأ )نيوكتلا

 .تانيسحتلا ضعب لاخدإ مزاللا نم هنأب َايلج ودبي ،ةماع ةفصب نيوكتلا تاطاشن مييقت صخي اميف

ءاويإلا تايناكمإ ردقت اميف ،سوردلل ناتعاق نيوكت زكرم لك ىوتسم ىلع دجوي ،يتسيجوللا ديعصلا ىلعو
 : ةّرسألا ددعب

 ،اريرس82 : ةدلارز

،ارـيرس65 : ويزرأ

.ارـيرـس63 : طاوغألا

.نيوكتلا تارود طيشنت يف ةسسؤملل ةينقتلا تاراطإلا ةمهاسم: ةظحالملا
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تــناك ةــينعملا ةرــتفلا ةــيادب لالــخ نــيوكتلا تاــطاشن يف ةــسسؤملا يـــينقت ةـــكراشم نأــب ،كـــش ال: ةباجإلا
 .مهب ةطونملا ماهملا ءبعل كلذو ،ةعضاوتم

تاءافكاهطشنت يتلاو نهملاب ةقلعتملا تارودلا يف اميسال هذه مهتكراشم ةريتو تعفترا ام ناعرس ،نكلو
 ً.ابيرقت لماك لكشب ةسسؤملل ةصاخ

نيدايملا يف اميس ال نيوكتلا ةيعون زيزعتل نييجراخ نينوكم ةربخب نيعتست ةسسؤملا ىقبت هنأ ريغ
.)...راطخألا مييقتو رييستلاو قيقدتلا وةيرشبلا دراوملا رييست( ىرخألا

 نيوكتلل نيعضاخلا ناوعألا ددع عجارت : ةظحالملا

ءدبل كلذو نيوكتلا تارود يف لامعلا ةكراشم لاجم يف ةيئانثتسا2102 ةنس تناك هنأب هيونتلا ردجي: ةباجإلا
ةددعتم نهم يف تانيوكت ريفوتب تحمس ذإ عساولا اهقاطنب ةيلمعلا هذه تمستاو .SIRIC جمانرب لالغتسا زيح
  .اًرقتسم حبصأ نينوكملا لامعلا ددع نإف ،ةيلمعلا هذه انينثتسا اذإو .جمانربلا يلمعتسم حلاصل تاصاصتخالا

الو اًيّطخ ىحنم ،نينَوكملا ناوعألا ددع عبتي ال ،نيوكتلا ةسايس قيبطت راطإ يف هنأ ىلإ ،ةراشإلا ردجتو
ةقباس ةلحرم يف نينَوكملا مجحك ريياعملا نم ةلمج لعفب ىرخأل ةنس نم ددعلا اذه توافتي ذإ ً.ايدعاصت
 .ةحاتملا صرفلا اذكو اثيدح اهنع رّبعملا نيوكتلا تاجايتحاو

 لصاوتملا نيوكتلا دهج : ةظحالملا

نــيوكتلل ةــبسنلاب روــجألا ةــلتك نــم لــقألا ىلــع %1 غــلبم صيــصختب ،نــيوكتلا دـــهجب ماــيقلا مــتي : ةباجإلا
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا مارتحا لظ يف نيهمتلا قيرط نع نيوكتلل ةبسنلاب %1و لصاوتملا

.ةيلام ةنس لك يف ةزجنملا تاطاشنلا ددعل اقفو ةبسنلا هذه ريغتت دقو

نيوكتلا تارود ةداعإ : ةظحالملا

ةنسلا سفن لالخ نيوكتلاب ةينعملا ةئفلا لك عاضخإ ةيناكمإ مدعل اًرظن نيوكتلا تارود ةداعإ متت: ةباجإلا
ىلإ ةيساسألا ماهملا هذهب نيينعملا لامعلا عاضخإ نكمي ال دوقعلا ديدجتو ةينازيملا دادعإ تارتف لالخف .ةيلاملا
 .ةسسؤملل نسحلا ريسلا نمضي ةنيابتم تارتف يف لامعلا نيوكت نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .ةينيوكت تارود

تايجاحلا ديدحــتو مييقت ساسأ ىلع ةدعم ريغ نيوكتلا جمارب : ةظحالملا

: نم اقالطنا تايجاحلا ديدحت ىلع نيوكتلل يونسلا جمانربلا زكتري: ةباجإلا

،ةماعلا ةيريدملا تايجاح –

،تائيهلا تايجاح –

.ةسسؤملا تالاغشنال بيجتست يتلا ضورعلا لالغتسا –

جارختساب حمست يتلا1 - ن ةيضاملا ةنسلا عم ةنراقملاب متي ةيلاملا ةنسلا ةينازيم ليلحت نإف ،كلذل ةفاضإ
 : ن ةربتعملا ةيلاملا ةنسلل لمعلا ةطخل ةلّكشملا رواحم ةثالث

،)تاطاشنلا ةيرارمتسا( ةقباسلا جماربلا ةمتت ةنمضتملا جماربلا •

،ذيفنتلل ةّدعملا ةديدجلا جماربلا •

.ةينعملا ةيلاملا ةنسلا لالخ نيوكتلا نم ديفتست يتلا ةيلامعلا تائفلا •
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 .ءاوس دح ىلع نينَّوكُملاو نينِّوكُملا صخيو .)يروف مييقت( جماربلا نم ءاهتنالا بقع1-ن نيوكتلا مييقت متيو

ىلع تاليدعت لاخدإب رصانعلا هذه حمست دقو ةبظاوملاو كولسلاو جئاتنلا ساسأ ىلع نينَّوكُملا مييقت متي
 .نينَّوكملا مييقتو جماربلا ىوتسم ىلع تانيسحتو ءاقتنالا ريياعم

 نيوكتلل قسنم وأ لسارم بيصنت

تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا ميظنت راطإ يف دجوي هنأب حيضوتلا ردجي ،ةظحالملا هذه صخي اميف: ةباجإلا
تايريدملا ىوتسم ىلع ةيرشبلا دراوملا رييستب ةفلكملا رئاودلاو نيوكتلا ةيريدم نيب ةيفيظو ةقالع ”تاك“
.نيوكتلا يلسارم رئاودلا هذه لثمت ثيحب ،ةيوهجلا

 روطتلل تاردق لامعلل حنمت ال جماربلا هذه

،”تاك“ تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا لامعل حامسلا وه جماربلا هذه نم يسيئرلا فدهلا نإ: ةباجإلا
ىلع مهماهمب مايقلا ضرغب لمعلا بصنم تابلطتمل ةباجتسالاو مّدقتلاو ةينهملا فراعملا نم ديزملا باستكاب
.هجو نسحأ

يعدتست لب نهملاب ةصاخلا تانيوكتلا لجأ نم بسحف ةيلخادلا اهتاءافك ةسسؤملا ّدنجت ال ،ددصلا اذهبو
.ةروهشملا ةصصختملا دهاعملا فلتخم نم ةيجراخ تاءافك

حمست يتلا تاسرامملاو ةيرظنلا فراعملا قيمعتو ليصحت يف لثمتي يساسألا فدهلا نأب ،ريكذتلا ردجيو
 .مهتنهم ةسراممب نيمدختسملل

ةيفاضإ ةزيم لثمي نيوكتلا نإف ،هيلعو ،يلآ مّدقت نم ءالؤه ديفتسي لامعلل ينهملا راسملا رييست راطإ يف
V لصفلا16 ةداملا( قاقحتسالاو ةيلهألاو ةرفوتملا بصانملا بسح متت لامعلا ةيقرت نأ الإ .نابسحلا يف ذخؤت
.)11-09 مقر نوناقلا نم

: نأب ريكذتلا نكمي كلذل اًحاضيإو

.مهئالمزل ةبسنلاب ىلعأ فينصت نم نوقوفتملا ديفتسي ،نيوكتلا ةيلمع دعب ،مهجامدإ ءانثأ –

.ايلعلا بصانملا لغشل نيحشرم تالاكولا يريدمب صاخلا نيوكتلا تعبات يتلا تاراطإلا –

ةصالخلا

ةصصخم ةديدج ةيريدم ءاشنإ عم تنمازت ةساردلاو ةعجارملا عوضوم ةرتفلا نأب هيونتلا يرورضلا نم
قافآ حتف ضرغب ةسسؤملا لخاد نيوكتلاب ةصاخلا ةموظنملا يجيردت لكشب ،ءاسرإ ىلع فكعت يتلاو نيوكتلل
تاءافكلا ةيمنت لاجم يف ةسسؤملا ةسايسل ةادأ اهرابتعابو .ةثدحتسملا ةفيظولا هذهل ةيعونو ةيمك ةيمنت
دّيقتلا عم طاشنلا اذهل ةديدج ةيويح ثعبب لوألا ماقملا يف نيوكتلا ةيريدم علطضت ،ةيرشبلا دراوملا نيمثتو
 .نيوكتلا ةيمازلإب

،هيلعو ةربتعم ةمهاسم ّدعت ةبساحملا سلجم ريرقت يف اهيلإ راشملا تايصوتلاو تاظحالملا نإف ،اذه عمو
مييقتبو طيطختلاب ةقلعتملا ىرخألا تارشؤملاو تامولعملاب ةصاخلا كلت اميس ال رابتعالا نيعب اهذخأ متيس
   .هب ةقلعتملا تاينازيملاو نيوكتلا جماربو تاـــــطاشن

تاءارجإ دادعإو لمعلاو لــــــيلحتلا جهانم يف رظن ةداعإو ةئيهلل اًزيزعت تايصوتلا هذه قيبطت يضتقيو
 .”تاـــــــك“ تانيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا ىوتسم ىلع نيوكتلا ةسدنه نيسحت اهفده ةديدج
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خرؤملا70–50 مقر نوناقلا رادصإ قيرط نع ةيمومعلا تاطلسلا هترشاب يذلا تاقورحملا طاشن حالصإ نإ
طاشنلا اذه حتف ىلإ صوصخلا ىلع فدهي ،1ممتملاو لدعملا ،تاقورحملاب قلعتملا5002 ةنس ليربأ82 يف

ةيمومع تائيهل يداصتقالا طبضلا يف ةلودلا تايحالص ضيوفتو يبنجألاو ينطولا رامثتسالاو ةسفانملل
.ةصتخم

لالـغـتساو ثحـبــلاــب ةــطــبــترملا تاــطاشنــلــل ينوــناــقــلا ماــظــنــلا ،اصوصخ ،عوضوملا راــطإلا ددــح دــقــف ،اذــكــهو
ةسراممب حمسي يذلا يسسؤملا راطإلا كلذكو ةيلورتبلا تاجتنملا قيوستو عيزوتو لقنو جاتنإو تاقورحملا

.ةطشنألا هذه
ةامسملا تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا امهو ،نيتيمومع )2( نيتئيه ءاشنإ مت ،كلذ لجأ نمو

طــبض ةــطــلس“ ةاــمسملاو تاــقورحملا لاـــجـــم يف اـــهـــطـــبضو تاـــطاشنـــلا ةـــبـــقارمل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلاو ”طـــفـــنـــلأ“
نم ةرشابم اقباس سرامت تناك يتلا يداصتقالا طبضلا تاطلسب نيتلاكولا نيتاه فيلكت مت ثيح ،”تاقورحملا

هتمهم ىلع ادعاصف نآلا نم زكري حبصأ يذلاو ،”كارطانوس“ يمومعلا عمجملا ،يخيراتلا لماعتملا فرط
.ةيحبرلا قيقحتو ةورثلا قلخب ةقلعتملا ةيسيئرلا

03 يف خرؤملا01-41 مقر نوناقلا ،3102 ةنس رياربف02 يف خرؤملا10-31 مقر نوناقلا ،6002 ةنس ويلوي92 يف خرؤملا01-60 مقر رمألا1
.5102 ةنس ربمسيد03 يف خرؤملا81-51 مقر نوناقلا ،4102 ةنس ربمسيد

طبض ةطلس“ ةامسملاو تاقورحملا لاجم يف اهطبضو تاطاشنلا ةبقارمل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ مت
،ممتملاو لدعملا ،تاقورحملاب قلعتملاو5002 ةنس ليربأ82 يف خرؤملا70–50 مقر نوناقلاب ”تاقورحملا

عيزوتو جاتنإلاو ،تاقورحملل بيبانألا ةطساوب لقنلا يف لثمتملا طاشنلا يف بصملا يف لخدتت يهو
.ةيلورتبلا تاجتنملا قيوستو

لاجم يف اهماهم سرامت ال اهنأ ،6102-3102 ةرتفلا ناونعب ،ةلاكولل رييستلا ةيعون مييقت رهظيو
نع لقنلا طاشن طبض رارغ ىلع ماهملا ضعبب لفكتلا يف رخأتلا نع الضفف .ةلماك ةفصب طبضلاو ةباقرلا

،رامثتسالا( اهتانوكم عيمجب ةيلورتبلا قوسلا عيماجم لك ةعباتم طبضلا ةطلس نمضت ال ،بيبانألا قيرط
عيمجب ةقلعتملا اهتانايب ةدعاق لمكتست ملو ،)تارداصلاو ينطولا كالهتسالاو تادراولاو ينطولا جاتنإلاو
بيبانأ لالغتسا عقاوم نع يلختلا ةنوؤم نأ امك  .)عيزوتلاو نيزختلاو  لقنلاو جاتنإلا( طاشنلا تاعاطق
،اهلالغتسا نم ءاهتنالا دعب ةيلصألا اهتلاح ىلإ عقاوملا ةداعإ ةفلكت ةهجاومل ةقحلملا تآشنملاو تاقورحملا

 .مويلا ىلإ نيلماعتملا لبق نم اهبص متي ال

،70–50 مقر نوناقلل ةيقيبطتلا صوصنلا ضعب رودص مدع وأ/و رخأتب ةنورقملا ةيعضولا هذه نإ
لاــجــم يف اــهــطــبضو تاــطاشنــلا ةــبـــقارمب ةـــقـــلـــعـــتملا اـــهـــماـــهـــم ةسرامم ىلع اـــبـــلس ترـــثأ ،مـــمـــتملاو لدـــعملا
مرحي ةلاكولا ماهم ةسرامم ةعباتمب فلكملا ةبقارملا سلجم بيصنت مدع نإف ،كلذ ىلع ةدايزو .تاقورحملا

ةسرامم نيسحتل هتايصوتو هئارآ نم ةدافتسالا نم ةيصولا ةرازولاو تاقورحملا طبض ةطلس نم الك
 .تاقورحملا ةبعش ريوطت يف لثمتملا يجيتارتسالا فدهلا غولب يلاتلابو ،ماهملا

تاقورحملا لاجم يف اهطبضو تاطاشنلا ةبقارمل ةينطولا ةلاكولا .٦١
”تاقورحملا طبض ةطلس”
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.1-ن/13/21 خيراتب ةنيزخلا تاحاتم رابتعالا نيعب ذخألاب ةناعإلا حنمت1
.ةينازيملا تاكالهتسا يه رييستلا تاقفن2
.ةبساحملا يف ةلجسملا تاطاشنلل ةيداعلا ءابعألا عومجم يه لالغتسالا ءابعأ3
.نيوكتلا فيراصمو ةيئابجلاو ةيعامتجالا فيلاكتلاو مدختسملا ءابعأ نمضتت نيمدختسملا ءابعأ4

جد نويلم : ةدحولا

: رييستلا تارشؤم مهأ يتآلا لودجلا ضرعيو

نيوانعلا

رييستلا ةينازيم

1 رييستلا تاناعإ

2 رييستلا تاقفن

3 لالغتسالا ءابعأ

4 نيمدختسملا ءابعأ
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لثمتملا طاشنلا يف بصملا يف لخدتت يتلا تاقورحملا طبض ةطلس ىلع7102 ةنس يف ةزجنملا ةباقرلا نإ
ةباقرلل دادتما يه ،ةيلورتبلا تاجتنملا قيوستو عيزوتو جاتنإلاو تاقورحملل بيبانألا ةطساوب لقنلا يف

يأ ،تاقورحملا طاشن يف عبنملا يف لخدتت يتلا ”طفنلأ“ ةلاكو تصخ يتلاو ،6102 ةنس جمانرب ناونعب ةذفنملا
فدهتو .تاقورحملا فاشكتساو ثحبلا يف رامثتسالاو تاقورحملاب ةقلعتملا ةيمجنملا ةينطولا كالمألا ةيقرت
طبض ةطلس ىلإ ةلكوملا ماهملا ذيفنت طورش مييقت ىلإ اساسأ ،6102-3102 ةرتفلا يطغت يتلا ،ةباقرلا هذه
.تاقورحملا

يف ةـيراـجـتـلا دـعاوـقـلـل عضخـتو ةصاـخ لوصأو يلاملا لالـقـتسالاو ةـيـنوــناــقــلا ةــيصخشلاــب ةــلاــكوــلا عــتــمــتــتو
نوناقلاو اهريسو اهميظنتب قلعتي اميف اميس ال ،ةرادإلا ىلع ةقبطملا دعاوقلل عضخت الو ،ريغلا عم اهتاقالع
 .يراجتلا لكشلا ىلع ةبساحم كسمتو ،اهيف نيلغتشملا لامعلل يساسألا

اهتليصحو اهتينازيم ىلع ةقفاوملا متتو ،تاباسح ظفاحم فرط نم اهيلع ةقداصملاو اهتاباسح ةبقارم متت
.تاقورحملاب فلكملا ريزولا فرط نم نيتيونسلا

47و نــيريسم )4( ةــعبرأ مــهنم ،13/21/7102 خــيراتب اــمدختسم49 تاــقورحملا طــبض ةــطلس يــمدختسم ددـــع غــلبو
.جد نويلم724 اهردق ةيلام ةناعإ نم ةنسلا سفن ناونعب تدافتسا امك ،جد نويلم291 اهردق ةيلامجإ روجأ ةلتكب راطإ

نم عطتقتو تاقورحملاب فلكملا ريزولا فرط نم اهيلع قفاويو ،ديحولا اهدروم ةيلاملا ةناعإلا هذه لثمت
ةيلورتبلا ةواتإلا تادئاع نم ةئاملاب %5,0 ةبسن لبقتسي يذلا ةيمومعلا ةنيزخلا ىوتسم ىلع حوتفملا باسحلا
.تاقورحملا يتلاكول زيهجتلاو رييستلا تاقفن ليومتل ةلصحملا
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ويلوي92 يف خّرؤملا01-60 مقررمألا يف ةدراولا تاليدعتلل اعبت ةبقارم سلجم ةبترم ىلإ عفر مث ،يراشتسا سلجم ىعدي ناك ةيادبلا يف1
.هالعأ روكذملا ،70-50 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا ،6002 ةنس

ءاضعأ )5( ةسمخ نم ةنوكم ةريدم ةنجل فرط نم تاقورحملا طبض ةطلس رّيست ،اهماهمب مايقلا لجأ نمو
.ةماعلا ةرادإلاب فلكم ماع نيمأ هدعاسي فرصلاب رمآلا ةفص هل سيئرو ةينقتلا ماسقألا نع نيلوؤسم

ضعب لالخو ،)6( ةتس نم ًالدب ءاضعأ )4( ةعبرأب ةنجللا هذه تلغتشا ،ةباقرلا لحم ةرتفلا ةليطو هنأ ريغ
صنلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تالوادملا ةحصل انوناق بولطملا ىندألا دحلاب يأ ،طقف ءاضعأ )3( ةثالثب تارتفلا
.دعب ردصي مل ماعلا نيمألاو اهئاضعأو ةنجللا سيئر نم لكل ينوناقلا عضولاو فينصتلا ديدحتب قلعتملا

ءادبإو ةلاكولا ماهم ةسرامم ةعباتمب فلكم1 ةبقارم سلجمب تاقورحملا طبض ةطلس تدوز ،ىرخأ ةهج نم
فلكملا ريزولا ىلإ يونس ريرقت لاسرإو ةلاكولل ةريدملا ةنجللا تاطاشن لوح تايصوتلا ميدقتو يأرلا

.تاقورحملاب

ربمفون41 يف خرؤملا982-01 مقر يذيفنتلا موسرملاب هريسو هميظنتو ةبقارملا سلجم ةليكشت تددح
.0102 ةنس

متي مل قيسنتلاو ةبقارملل ةماهلا ةئيهلا هذه نإف ،ةيميظنتلا طورشلا ءافيتسا نم مغرلابو ،كلذ عمو
.دعب اهبيصنت

هئارآ نم ةدافتسالا نم ةيصولا ةرازولاو تاقورحملا طبض ةطلس نم الك مرحت ،سلجملا اذه روغش ةلاح نإ
 .تاقورحملا ةبعش ريوطت يف لثمتملا يجيتارتسالا فدهلا غولب يلاتلابو ،ماهملا ةسرامم نيسحتل هتايصوتو

ةلص اهل ،تايريدم ىلإ ةمسقم ،ةينقت ماسقأ )5( ةسمخ تاقورحملا طبض ةطلسل يميظنتلا لكيهلا مضي
.اهماهمل )5( سمخلا تائفلاب

اهل ةدنسملا ةيساسألا ماهملا ديسجت طورشو تاقورحملا طبض ةطلس رييست ةيعون مييقت فدهتسا دقو
.اقباس روكذملاو ممتملاو لدعملا ،70–50 مقر نوناقلا ةطساوب

عيمجب ةيلورتبلا قوسلا عيماجم لك ةعباتم نمضت ال تاقورحملا طبض ةطلس نأ ةباقرلا تايلمع تفشك
اهتانايب ةدعاق لمكتست ملو ،)تارداصلاو ينطولا كالهتسالاو تادراولاو ينطولا جاتنإلاو رامثتسالا( اهتانوكم
 .)عيزوتلاو نيزختلاو لقنلاو جاتنإلا( طاشنلا تاعاطق عيمجب ةقلعتملا

لدعملا ،70–50 مقر نوناقلل ةيقيبطتلا صوصنلا ضعب رودص مدع وأ/و رخأتب ةنورقملا ةيعضولا هذه نإ
.تاقورحملا لاجم يف اهطبضو تاطاشنلا ةبقارمب ةقلعتملا اهماهم ةسرامم ىلع ابلس ترثأ ،ممتملاو
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يداصتقالا طبضلا طاشن .١

ىلع فارشإلاو ةيلورتبلا تاجتنملل ةينطولا قوسلا روطت ةعباتم ىلإ صوصخلا ىلع طاشنلا اذه فدهي
كلذكو ةيلورتبلا تاجتنملا نم ةينطولا تاجايتحالا عم بلطلاو ضرعلا بسانت ةعباتمو ةينطولا قوسلا نيومت
ةمهاسملاو ،عيبلا راعسأ غيلبتو ديدحتو ةيلبقتسملا تاساردلا زاجنإو ،نيلماعتملل ةيئاصحإلا تايطعملا زيزعت

ةيلورتبلا تاجتنملا تافيرعتل ضيوعتلاو ةلداعملا ماظن ىلع رهسلاو ،ةيعاطقلا ةيمومعلا تاسايسلا دادعإ يف
 .ةيلورتبلا تاجتنملل عيزوتلاو نيزختلاو جاتنإلا لاجم يف رامثتسالا صخر حنمو

ةينطولا قوسلا ةيريدم امهو ،5102 ةنس يف نيتيريدم يف طاشنلا اذهب فلكملا مسقلا ةلكيه ةداعإ تمت دقو
 .ةيقيقحلا تاجايتحالل مييقت وأ ةساردب اهليلعت متي مل ةعجارملا هذه نأ ريغ ،ضيوعتلاو ةلداعملا ةيريدمو

لاصتالل تاءارجإ عضوو ،تامولعملل كنب ليكشت بلطتي ةيلورتبلا تاجتنملل ةينطولا قوسلا طبض نإ
:نأ ريغ ،تامولعملا ةجلاعمل تايجمربو لاعف يتامولعم ماظنو ،نيلماعتملا فرط نم يلاملاو يداصتقالا مالعإلاو

متي مل ،طيطختلاو ةيلبقتسملا تاساردلل ةيرورض ةادأ دعي يذلاو تاقورحملا تاطاشن لوح تامولعملا كنب –
ةثالث اهنم ،اهماسقأ فرط نم تممص تانايبلل دعاوق عبرأ ىلع طبضلا ةطلس رفوتت ةراشإللو هتزكرم الو هديدحت

،7102 يف الإ اهقالطإ متي مل

ةيونسلا تاططخملا يف نيلماعتملا فرط نم ةيلاملاو ةيداصتقالا تامولعملا غيلبت تاءارجإ ةجمرب تمت –
،زجنت مل اهنكل ،ةلاكولل لمعلل

لازام اهنم ديدعلا نإف ،اهلالغتساو اهليلحتو اهؤاصحا مت يتلا تانايبلل ةجلاعملا تايجمربل ةبسنلاب امأ –
.زاجنإلا ديق

ددع صوصخلا ىلع ةنمضتملاو ةيتآلا تارشؤملاب دسجم سايقلل ةلباقلا ماهملل ةبسنلاب مسقلا طاشن نإ
طاشنلا ريراقت نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .اهنع ةجتانلا تاررقملا ددعو نيلماعتملا فرط نم ةلسرملا ةيرادإلا تاــفلملا

 .تابلطلا ةيطغت ىوتسم مييقت نم حمسي ال امم ،نيرمثتسملا فرط نم ةمدقملا صخرلا تابلط ددع ىلإ ريشت ال

ةجلاعملا تافلملا ددع : ةدحولا

طاشنلا تارشؤم

رامثتسالا صخر ةجلاعم
 )عيزوتو  نيزخت(

ةيئاهن صخر اهنم

جاتنإلا يف عورشلا تافلم ةجلاعم

رابآلا نع يلختلا صخر ةجلاعم
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ةنس نم ناصقنلابو ةدايزلاب ابذبذت فرعي تاقورحملا طبض ةلاكو طاشن نإف ،هالعأ تارشؤملل رظنلابو
.ىرخأ ىلإ

 ةيلورتبلا تاجتنملا قيوستو عيزوت صخر ةنميه .١.١

ةيلورتبلا تاجتنملل ةلمجلاب عيزوتلا وأ/و نيزختلا تاطاشنب قلعتت ةحونمملا رامثتسالا صخر نإ
تاطحم( اهب ةقلعتملا تاجتنملا قيوستو عيزوت صوصخلا ىلع صخرلا هذه تلمشو .1)تويزلاو دوقولا(
ةفيعض تويزلاو موحشلل ةبسنلاب جاــتنإلا صـــخر ىـــقبت لــــعفلابو .)موــــحشلاو توـــيزلل ةــــلمجلا ةراـــجتو تاــــمدخلا

عيزوتلل ةصخر62و ةصخر83 لباقم ،صخر ثالث ىوس بيترتلا ىلع7102و6102 يتنسل ةبسنلاب لثمتالو
 .ةلمجلاب

صخر يأل ةلاكولا حنم ىلإ ريشت ال ،6102 ىلإ3102 تاونسلل تاطاشنلا ريراقت نإف ،دوقولا جاتنإل ةبسنلاب
ةسسؤملا ىدل لبق نم ةبساحملا سلجم اهب ماق يتلا ةباقرلا نأ ريغ .زاجنإلا ديق عورشمل ةعباتم يأب مايقلا وأ
ترهظأ ،تاقورحملل ريركتلا تاردق ريوطتو ةنرصع جمانرب ةنمضتملاو – اقباس – كاتفن ةيداصتقالا ةيمومعلا
.زاجنإلا ديق ايلاح اهنم ءزج دجوي ،رامثتسا عيراشم قالطإ

)زاغلاو تيزلا( تاقورحملا رابآل جاتنإلا يف عورشلا اساسأ تصخ دقف جاتنإلا يف عورشلا صخر صخي اميف
 .تاقورحملا ليوحت تآشنمو

ةيلورتبلا تاجوتنملل ةيسيئرلا تاعمجملل ةعباتم بايغ .١.٢

بسح لحارملا لك لالخ ةقبطملا شماوهلاو رعسلا ديدحتو عاطقلا يف رامثتسالا صخر حنم ىلع ةدايز
اهريثأتل ارظن ةيمومعلا تاطلسلا تايحالص نمض لخدت يتلاو ميظنتلا قيرط نع ةددحملا باسحلا تايفيك
بلطلا لوح ةيلبقتسم تاسارد زجنتو ةيلورتبلا تاجتنملل ةينطولا قوسلا ةعباتم ةلاكولا نمضت ،يعامتجالا
ةيلورتبلا تاجتنملل ينطولا كالهتسالا تاريدقت لوح ةزجنملا ةساردلا رارغ ىلع ةيلورتبلا تاجتنملل ينطولا
نم اهب حرصملا تاعيبملا نم اقالطنا ةمكارتملا تاكالهتسإلا الإ نمضتت ال تاساردلا هذه نأ ريغ .0302 قافآ ىلإ

.نيينطولا نيلماعتملا فرط

جاتنإلاو )زاجنإلا ديق تارامثتسإلاو ةجمربملا تارامثتسإلا ةصاخ(رامثتسالاب ةقلعتملا عيماجملا نإ
هذه ةعباتم نأ عم ،اهتعباتم متت ال ،ةيلورتبلا تاجتنملا لاجم يف تارداصلاو تادراولاو لئاس لك بسح ينطولا
ىلع بجي ،لعفلابو .قوسلا طبض يف ةلثمتملا اهماهمل ةلاكولا ةسرامم لجأ نم ايساسأ ارمأ دعي تاعمجملا
ىلــع فرــشمك يرورــضلا اــهرود مــكحبو عاــطقلا تاــسايس دادــعإ يف ايــساسأو ةــلص اذ افرــط اــهتفصب ةــلاكولا
: لجأ نم عاطقلل نيلماعتملا تايطعم عيمجتب تاعمجملا هذه ةعباتم ةينطولا قوسلاو نيلماعتملا

يداصتقالا معدلاو راعسألاو جاتنإلاو راـــمثتسالا لاـــجم يف ةــيعاطقلا ةـــسايسلا دادـــعإ يف رـــيزولا ةدــــعاسم•
،روطتلاو ةيمنتلا ليهست لجأ نم نييرورضلا يلاملاو

،2 يلبقتسملاو يلاحلا ينطولا بلطلا ةيبلتل ةبسانملا تايفيكلا ديدحت•

رـبـع لـقـنـلا تآشنـم رـيوـطـتـل ينـطوـلا طـطـخملاو دوـقوـلـل عـيزوـتـلاو نـيزـخـتـلـل يهــيــجوــتــلا طــطــخملا دادــعإ•
،اهقتاع ىلع عقي يذلا بيبانألا

عاطقنا لك ةهجاوم لجأ نم ةيرورضلا ةيلورتبلا تاجتنملل ةيجيتارتسالا تانوزخملا ديدحت ليهست•
  .نوزخملا اذهب لفكتلا فيلاكت نم فيفختلاو ةينطولا قوسلا نيومت نيمأتو

اهعيزوتو اهنيزختو تاقلزملا جاتنإ تاطاشن ةسرامم طورش ددحي يذلا ،3102 ةنس ليربأ03 يف خرؤملا671-31 مقر يذيفنتلا موسرملا1
.ةلمعتسملا تويزلا ديدجتو ةلمجلاب

يأ ،5102 ةنس نط نويلم33,51 ىلإ4002 ةنس يف نط نويلم5,7 نم القتنم اريبك اعافترا يضرألا دوقولا نم ينطولا كالهتسالا فرع-2
تارايسلا ةريظح هدهشت يذلا ريبكلا عافترالل ارظن )توزاملا ةصاخ( ىرخأل ةنس نم ةدايز يف تادراولا ةصح نأ امك فعضلا نم رثكأ
 .5102 ةنس يف ةرايس نويلم96,5 تغلب يتلا ةينطولا
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 نيزختلا تآشنم رجأ ةفيرعت ديدحــت مدع .١.٣

يف خرؤملا982-80 مقر يذــيفنتلا موـسرملا نــم71 ةداــملل اــقبط نــيزختلا تآــشنم رــجأ ةــفيرعت دــيدحت مــتي مــل
ديدحت يف لمعتسملا ةافصملا هلوخد دنع ماخلا لورتبلا رـــعس ةــــيوست ةـــيجهنم ددـــحي يذلا8002 ةنس رـــبمتبس02

دنع ماخلا لورتبلا رعسل ةددحملا تاررقملا ضعب نإف ،لعفلابو .ةينطولا قوسلا يف ةيلورتبلا تاجتنملا رعس
 .ةفلكلا تانوكم يف نيزختلا فيلاكت ضرعت ال ةيلورتبلا تاجتنملا رعس ديدحت لجأ نم ةافصمل هلوخد

تآشنملل يهيجوتلا ططخملا نييحــت يف رخأت .١.٤

ةيمومعلا ةسايسلل ةمهم ةادأ ةيلورتبلا تاجتنملل عيزوتلاو نيزختلا تآشنمل يهيجوتلا ططخملا دعي
متي مل هنأ ريغ .ينطولا بلطلا ةيبلتو ةقطنم لك تاجايتحا بسح رامثتسالل ةنزاوتم ةيطغت لاجم يف ةيعاطقلا

يأ ،)5102 ةنس يف هيف عرش نأ دعب( كارطانوسو لاطفن عم نواعتلاب كلذو7102 ةنس يف الإ ىلوألا ةرملل هنييحت
هلاسرإ متو0302 قافآ ىلإ هدادعإ مت يهيجوتلا ططخملا اذهو .تاقورحملا طبض ةطلس ءاشنإ نم تاونس رشع دعب
 .7102 ةنس نم سرام يف ةقاطلا ةرازول

بيبانألا ةطساوب لقنلا طاشن .٢

،بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن تآشنمل عاطقلا يلماعتم لامعتسا ةيرح طبض طاشنلا اذه لمشي
ةعباتمو ،بــيبانألا ةــطساوب لـــقنلل زاــيتمالا تاــبلط ةــساردو ،بـــيبانألا ةــطساوب لـــقنلا تاـــفيرعت ىلع ةـــقفاوملاو
.لئاس لك بسح بيبانألا ةطساوب لقنلا لكايه ةيمنتل نّيحم ططخم دادعإو ةحونمملا تازايتمالا

حنمُتو .بيبانألا ةطساوب لقنلا تآشنم عيسوتو زاجنإل صخر حنمب كلذك تاقورحملا طبض ةطلس موقتو
يتلاو ،ممتملاو لدعملا ،70-50 مقر نوناقلا نم86 ةداملا ماكحأل اًقفو ،اهعورفو كارطانوس ىلإ اًيرصح صخرلا هذه
وأ ،مهسأ تاذ ةكرش ،كارطانوس ةينطولا ةسسؤملا بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن تاطاشن سرامت ...“ صنت
لقنلا زايتما بلط عضخيو .”تاقورحملاب فلكملا ريزولا نم رارقب حنمي زايتما نم تدافتسا يتلا اهعورف دحأ
تاءارجإ ّنإ .تاقورحملاب فلكملا ريزولل ةيصوت رادصإب موقت يتلا تاقورحملا طبض ةطلسل بيبانألا ةطساوب
يف خرؤــملا243-70 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا اــهددـحي هــبحسو بــــيبانألا ةــــطساوـب تاـــقورـحملا لــــقن زاــيتما حـــنم
.7002 ةنس ربمفون7

دعب الإ تاقورحملاب فلكملا ريزولا لبق نم زايتمالا حنم متي الف ،ةيلودلا لقنلا بيبانأ صخي اميف امأ
.ءارزولا سلجم ةقفاوم

بيبانألا ةطساوب لقنلا طاشن روطت .٢.١

:7102 ىلإ3102 نم ةرتفلا لالخ بيبانألا ةطساوب لقنلا لاجم يف رامثتسالا صخر ددع يتآلا لودجلا حضوي

طاشنلا

،عيسوت ،زاجنإ( صخر
ةطساوب لقنلا )ليوحت

 زاجنإلا اهيف امببيبانألا

ةيلاملا تاونسلا
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فرط نم ةحونمملااهليوحت وأ اهعيسوتو بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن تآشنم زاجنإ صخر صخت
 .لاطفناهعرفب صاخلا نيزنبلا كلذكو )كارطانوسةكرشب صاخلا لورتبلاو زاغلا( نم الك طبضلا ةطلس

ةطساوب تاقورحملا لقن تايلمعو بيبانألا ةطساوب لقنلا تآشنم زاجنإ صخر حنم تاءارجإ ديدحت مت
 .7002 ةنس ربمتبس72يف خرؤملا792-70 مقر يذيفنتلا موسرملا ةطساوب بيبانألا

ةطساوب تاقورحملا لقن تاطاشن ىلع ةقبطملا تايلمعلاو زاجنإلا ةعباتمو ةباقر تاءارجإ صخي اميف امأ
 .5102 ةنس رياربف22 يف خرؤملا67-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ةطساوب اهديدحت متف ،بيبانألا

ةطساوب لقنلا تآشنمب اصاخ اعورشم81 ىلع ةرــيدملا ةــنجللا تــقداص ،ةــباقرلاب ةــينعملا ةرــتفلا لالــخ
.6102و5102 يتنس صخي اعورشم61 اهنم ،بيبانألا

تازاجنإلا ةعباتمب ،ةحونمملا تازايتمالاب قلعتي اميف ،تاقورحملا طبض ةطلس تماق ،5102 ةنس نم ءادتبا
ةينطولا تاردقلا ىلع زاجنإلا وأ /و عيسوتلا صخر رثأل ريدقت نودب نكل ،بيبانألا ةطساوب ةلوقنملا ةيداملا

 .بيبانألا ةطساوب لقنلا تآشنم ةيمنتل ينطولا ططخملل ةبسنلاب كلذكو قفدتلا قيرط نعو بيبانألا ةطساوب

ماهملا ضعب زاجنإ يف رخأتلا .٢.٢

ةــطساوــب لــقــنــلا طاشنــب ةصاخلا ىرــخألا طــبضلا ماــهــم ذــيــفــنــت يف ارــخأت تاـــقورحملا طـــبض ةـــطـــلس تلـــجس
: هنأ ثيح ،بيبانألا

أدبم ىلع رهسلا اهيلع بجوتي ،نيزختلاو بيبانألا ةطساوب لقنلا تآشنمل رحلا لامعتسالا  صخي اميف•
مقر يذيفنتلا موسرملا نمض اهيلع صوصنملا تايلآلا لامكتسا نأ ريغ ،تآشنملل ريغلا نم رحلا لامعتسالا

لقن تآشنمل ريغلا نم رحلا لامعتسالا أدبم طبض تايفيك ددحي يذلا ،4102 ةنس رياربف71 يف خرؤملا41-77
لـقـن ةـكـبش نوــناــقو بيــباــنألا ةــطساوــب لــقــنــلــل يجذوــمــنــلا دــقــعــلا يف ةــلــثــمــتملا ،بيــباــنألا ةــطساوــب تاــقورحملا
لوأل اهب لمعلا متو6102 ةنس يف الإ اهرشنو اهلامكتسا متي ملف لقنلا فيراعتو بيبانألا ةطساوب تاقورحملا

لقنلل )2( نيدقع يعورشم ،ةقداصملا لجأ نم ،تاقورحملا طبض ةطلسل ميدقت ةبسانمب7102 ةنس يف ةرم
،اهئاكرشو كارطانوس نيب امهماربإ مت بيبانألا ةطساوب

صوصنملا ،لئاس لك بسح ،بيبانألا ةطساوب لقنلا تآشنم ريوطتل ينطو ططخم لوأ رادصإ متي مل•
.9102-5102 ةرتفلا يطغي وهو5102 ةنس يف ّالإ ،ممتملاو لدعملا70-50 مقر نوناقلا نم31 ةداملا ماكحأ نمض هيلع

يف لوخدلاب اهنم قلعت ام اميس ال ميظنتلا قيبطت نع ةجتانلا تافالخلا ةجلاعمل ةحلصم ءاشنإ متي مل•
ءاكرشلا ضعب لامعتسا نم مغرلاب ،تافيرعتلاو ةيلورتبلا تاجتنملا نيزختو بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن
،جراخلا ىلإ جوتنملا نم امهتصح لاسرإل ةكبشلل كارطانوسل بناجألا

ةدوـجوملا تاـفلملا ساـسأ ىلـع بـيبانألا ةـطساوب لـقنلا فـيلاكتب صاـخلا تاـمولعملا كـنب عـضو مـتي مـل•
فيلاكتلا ريدقت قرط ديدحت متي مل ،ةباقرلا ةمهم خيرات ةياغ ىلإو ،هنأ ريغ .5102 ةنس يف الإ  )...يلخت ،زايتما(
،تاقورحملا طبض ةطلسل نيلماعتملا فرط نم ةيلاملاو ةينقتلا تامولعملا ميدقت تاءارجإو اهقيبطت متيس يتلا

.تاحارتقالا هذه ةباقر ىلع ةردقلا اهيدل سيلو نيلماعتملا تاحارتقا ىلع ةطلسلا دمتعت ثيح

ةئيبلاو نمألاو ةحصلا طاشن .٣

نمألاو ةحصلاب ةصاخلا ريياعملاو سيياقملاو ةيعاطقلا ةسايسلا عضو يف ةمهاسملا يف اصوصخ لثمتت
ةصاخلا تايطعملا لك عيمجت لالخ نم لاجملا اذه يف مراص يميظنت راطإ ريفوتو اهمارتحا ىلع رهسلاو ةئيبلاو
رــطاــخملاو ةــئيــبــلا لاــجــم يف ةــيــنوــناــقــلا تاساردــلا ىلع ةــقــفاوملا كلذــكو ،ةــيــعاــنصلا ثداوحلاو لــمــعــلا ثداوــحــب
عضو ةعباتمو ،ةينوناقلا تاساردلاب ةصاخلا تاريشأتلا ىلع لوصحلل ةينعملا تارادإلا عم قيسنتلاو ةيعانصلا

تامارغلاو تابوقعلل ،اهتفلاخم ةلاح يف ،قيبطتو ةئيبلاو نمألاو ةحصلا لاجم يف تايصوتلا ذيفنتلا زيح
.ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا
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ةيساسألا ةيداملا تارشؤملا روطت .٣.١

:7102 ىلإ3102 نم ةدتمملا ةرتفلل ةئيبلاو نمألاو ةحصلا لاجم يف مسقلا طاشن يتآلا لودجلا نيبي

نم ناصقنلابو ةدايزلاب اريغت ،افنآ ةروكذملا ةرتفلا لالخ ،فرع دق طاشنلا اذه نأ لودجلا لالخ نم نيبتي
.تارشؤملا ةفاكل ةبسنلاب ىرخأ ىلإ ةنس

نيلماعتملا فرط نم ةلسرملا تافلملا ةسارد لالخ نم رطاخملاو ةئيبلا يف ريثأتلا تاسارد ىلع ةقفاوملا نإ
تايفيكب قلعتملا يقيبطتلا صنلا رشن مت ثيح ،ةرتفلا هذه لالخ تاقورحملا طبض ةطلس طاشن مظعم تلكش

لدعملا70-50 مقر نوناقلا نم81 ةداملا ماكحأ نمض هيلع صوصنملا ةئيبلا يف ريثأتلا تاسارد ىلع ةقفاوملا
يف الإ هرشن متي ملف تاقورحملا عاطقب ةصاخلا راطخألا تاسارد صخي اميف هنأ الإ .80021 ةنس لالخ ،ممتملاو

.51022 ةنس

ةئيبلا ىلع ريثأتلا تاساردب اصاخ افلم16 لداعي ام صحفب ،ةرتفلا هذه لالخ ،تاقورحملا ةطلس تماق
4 لداعي ام يأ ةنسلا لالخ راطخألا ةساردب اصاخ اــفلم473و ةــنس /نوــع /تاــفلم3 لداــعي اــم يأ ةــنسلا لالــخ

طاشنلا

)ةئيبلا( رثألا ةسارد

رطخلا ةسارد

يئيبلا قيقدتلا

ةيلوألا تافلملا ةسارد
)ب.أ.ص(

ةيئاهنلا تافلملا ةسارد
 )ب.أ.ص(

)ب.أ.ص( ةباقرو قيقدت
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تاطاشنلل ةئيبلا يف ريثأتلا تاسارد ىلع ةقفاوملا طورش ددحي يذلا8002 ةنس ربوتكأ5 يف خرؤملا213-80 مقر يذيفنتلا موسرملا1
.تاقورحملا لاجمل ةعباتلا

عاطقب ةصاخلا راطخألا تاسارد ىلع ةقفاوملا تايفيك ددحي يذلا5102 ةنس يفناج41 يف خرؤملا90-51 مقر يذيفنتلا موسرملا2
.اهاوتحمو تاقورحملا

.طسوتملا يف انوع02 وه طيحملاو يعانصلا نمألاو ةياقولا مسقل يتايلمعلا دادعتلا3
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رظنلاب ةدودحم ىقبت اهب تماق يتلا قيقدتلا تامهم نإف ،يئيبلا قيقدتلا صخي اميف امأ .ةنس/نوع/تاسارد
تزجنأ ثيح ،ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوتو لقنو جاتنإ نع ةمجانلا ةيئيبلا رطاخمللو اهلخدت لاجم ةيمهأل
.ةنس/ نوع/ قيقدت نم لقأ يأ ،ايونس تاقيقدت01 لدعم ةطلسلا

ةئيبلا ىلع ريثأتلا تاسارد لوح ءارآلا غيلبت يف ةينوناقلا لاجآلا زواجت .٣.٢

ىلإ تاقورحملا طبض ةطلس اهتعضخأ ةئيبلا ىلع ريثأتلا تاساردب ةقلعتم تافلم )4( ةعبرأ صحف حمس
ءادبإل هالعأ روكذملا213-80 مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل اقيبطت نيينعملا ةالولاو ةيرازولا رئاودلا
ليبس ىلعو .موسرملا سفن نم61 ةداملا ماكحأل اقبط اموي54 يف ةددحملا ةينوناقلا لاجآلا زواجت ليجستب ،يأرلا
ةئيبلا ىلع ريثأتلا تاسارد لوح اهئارآ لاسرإل رهشأ )4( ةعبرأ نم رثكأ ةيرازولا رئاودلا ضعب تقرغتسا ،لاثملا
،اذــــه ىلإ ةـــــفاضإو .)راردأ ةـــــيالو(LIO NOGARD/LENE/HS يلباـــكآ يراسم طـــيـــحــــم لالــــغــــتسا عورشمب ةصاخلا

213-80 مقر يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل اقبط ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا ةريشأت تافلملا نمضتتال
هيلع صنت املثم رطخلاو ةئيبلا يف ريثأتلا تاسارد لوح ةظحالم ةيأ دوجو مدع ةلاح يف هنأ ىلع صنت يتلاو
ةرازولا ىلإ اموي51 زواجتي ال لجأ يف فلملا تاقورحملا طبض ةطلس عضخت ،موسرملا سفن نم41 ةداملا
.اهتريشأت ىلع لوصحلل ةئيبلاب ةفلكملا

ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا عم قيسنتو نواعت ءارجإ يأ عضت مل تاقورحملا طبض ةطلس نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
نم28 ةداملا ماكحأل اقبط تاقورحملا لقن بيبانأ لالغتساب ةقلعتملا عقاوملا ةداعإو يلختلا ةباقر صخي اميف
.ممتملاو لدعملا ،70-50 مقر نوناقلا

صوصنملا ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا تابلطتملل ةددحملا ةيقيبطتلا صوصنلا رادصإ متي مل ،ىرخأ ةهج نمو
.ةباقرلا ءارجإ خيرات ةياغ ىلإ افنآ روكذملاو ،ممتملاو لدعملا ،70-50 مقر نوناقلا نم57 ةداملا يف اهيلع

لالغتسالا عقاوم نع يلختلا ةنوؤم عفد مدع .٣.٣

نيلماعتملا ،ةيندم ةنس لك ةيادب دنع ،اقباس روكذملا،ممتملاو لدعملا70-50 مقر نوناقلا نم28 ةداملا عضخت
ةفلكت ةهجاومل زجحلا باسح يف ةقحلملا تآشنملاو تاقورحملا بيبانأ لالغتسا عقاوم نع يلختلا ةنوؤم عفدل
ىلإ عقاوملا ةداعإو يلختلا جمانرب نوكي نأ بجي .اهلالغتسا نم ءاهتنالا دعب ةيلصألا اهتلاح ىلإ عقاوملا ةداعإ

تاقورحملا لقن بيبانأ لالغتساو ريوطت تاططخم نم أزجتي ال اءزج هب ةقلعتملا ةينازيملا اذكو ةيلصألا اهتلاح
.ةقحلملا تآشنملاو

اهعفد نم دكأتلا ةلاكولا ىلوتتو ،ةربخ ةسارد ساسأ ىلع ةنوؤملا هذه غلبم تاقورحملا طبض ةطلس ددحت
.نيلماعتملا فرط نم

ىلإ ،6102 يف ةلاكولا تمدق ،اقباس ةروكذملا ماكحألل لاثتمالا لجأ نمو ،ةنوؤملا هذهل ديدحت يأ بايغ لظ يف
بيبانألا ةطساوب لقن ماظن لجأ نم عقاوملا ةداعإل لئاس لكل ميقلاب اجمانرب ،ةقفاوملا لجأ نم كارطانوس ةكرش
.يليثمت

.ةنوؤملا عفدب لماعتم يأ مقي ملو زجحلا باسح ءاشنإ متي مل ةباقرلا خيرات ةياغ ىلإ ،هنأ ريغ

نولماعتملا دوي يذلا زجحلا باسحل يكنبلا نيطوتلا ةلأسم ىلإ ةنوؤملا هذهل نيلماعتملا عفد مدع ببس عجري
عقوملا نع يلختلا ةياغ ىلإ زجحلا باسح يف ةعوفدملا تانوؤملا ديمجت نإف ،عقاولا يفو .ةدئافلل اجتنم نوكي نأ
سوؤرل ةيحبر قيقحت يف ةلثمتملا نيلماعتملا ةحلصم عم ىشامتي ال ةنس02 هتدم زواجتت نأ نكمي يذلا
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كنب يف نيطوتلا ىلع بيبانألا ةطساوب لــقنلا زاــيتماب قـــلعتملا طورشلا رـــتفد صـــني ،اذـــه ىلإ ةــــفاضإو .مــــهلاومأ

نيطوت ىلع ةيلاملا ةرازول ةــبساحملل ةــماعلا ةـــيريدملا نـــع ةرداـــصلا61 مـــقر ةـــميلعتلا ضرـــفت نيـــح يف ،يراـــجت

.ةنيزخلا باسح يف ةنوؤملا

اًبلط )مهسألا نم %34 اهيف كارطانوس كلمت يتلاو( ةيلود بيبانأ نم زايتما بحاص مدق ،7102 ةنس يف

.ةئيهلا هذه فرط نم درلا قلي مل يذلاو ،ةنوؤملا عفدل زجحلا باسح حتفل رئازجلا كنب نم ةصخر ىلع لوصحلل

كنبلل ةصخر حنمل رئازجلا كنبل حارتقا ميدقتب اذهو هتقفارمب تاقورحملا طبض ةطلس ترداب عضولا اذه مامأو

كنبلا هادبأ يذلا مامتهالا نم مغرلاب ةقفاوملا ةردابملا هذه قلت ملو .زجحلا باسح حتفل يرئازجلا يجراخلا

.يرئازجلا يجراخلا

لدعملا ،70-50 مقر نوناقلا نم28 ةداملا نأ نم مغرلاب نيلماعتملا فرط نم ةنوؤملا هذه عفد متي ال ،اذكهو

ةبيرضلل ةعضاخلا جئاتنلا نم مسحت لالغتسا ةفلكك ةنوؤملا هذه ربتعت“ هنأ ىلع صنت ،اقباس روكذملاو ،ممتملاو

،ةيندم ةنس لك ةيادب يف بيبانألا ةطساوب لقنلا ةفيرعت رابتعالا نيعب ذخأت نأ يغبنيو .ةيلاملا ةنسلا ناونعب

.”ةلوقنم ةدحو لكل ةبسنلاب ةفلكلا هذه

ةدوزملا ،بيبانألا ةطساوب لقنلا ةفلكتب ةقلعتملا تاقورحملا طبض ةطلس تانايب ةدعاق نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

.يلختلا ةنوؤمب ةقلعتملا ةفلكتلا لمشت ،نيلماعتملا فرط نم ةمدقملا ةيونسلاو ةيلصفلا تايطعملاب

 .ةيمومعلا ةنيزخلل اررض ةنوؤملا هذه عفد مدع لكشي نأ نكمي ،يلاتلابف

قيقدتلاو ةباقرلا طاشن .٤

نيناوقلل تاقورحملا يلماعتم مارتحا ىدم ىلع ايدعبو ايلبق رهسلا ىلإ قيقدتلاو ةباقرلا طاشن فدهي

ةباقرلا لالخ نم اذهو ،ةيلودلا تاسرامملا لضفأ ساسأ ىلع ةدعملا سيياقملاو ريياعملاو ةينطولا ةينقتلا

هذه مارتحا مدع ةلاح يف تامارغ نع رفست نأ نكمي يتلا رامثتسالا تافلم ةسارد وأ/و ناديملا يف قيقدتلاو

ءايميكورتبلاو ريركتلا تآشنم جتنم عضو وأ/و ءانبل نيلماعتملل صخرلا حنم طاشنلا اذه لمشي امك  .نيناوقلا

.عيزوتلاو نيزختلاو بيبانألا ةطساوب لقنلاو

ثالث ضوع تآشنملا قيقدت ةيريدمو عيراشملا ةعباتم ةيريدم ىلإ قيقدتلاو ةباقرلا مسق ةلكيه ةداعإ تمت

.تانايبلا ةدعاقو ةينقتلا تاساردلاو ةينقتلا ةباقرلا يف ةلثمتملا ةقباس تايريدم )3(

قيقدتلاو ةباقرلا طاشن تارشؤم رارقتسا .٤.١

يف ةنيبملا جئاتنلا7102 ىلإ3102 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ قيقدتلاو ةباقرلا طاشن ققح ،ةيداملا ةيحانلا نم

: يتآلا لودجلا
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تاساردب )7نم تارشؤم5( اساسأ طبترت تاقورحملا طبض ةطلس تاطاشن نأ لودجلا لالخ نم حضتي
طاشنــلــل نيسراــمملا نيلــماــعــتملا فرــط نــم ةــلسرملا تاـــفـــلملا )ةـــيـــئارـــجإلاو ةـــيـــنـــقـــتـــلا ةـــيـــحاـــنـــلا نـــم( ةـــقـــباـــطـــم
 .طاشنلا صخر ىلع لوصحلل نيرمثتسملاو

 .)2(نيرشؤمب ةينقتلا نيناوقلا ةقباطمو تآشنملا عقوم يف شيتفتلاو قيقدتلاو ةباقرلا طاشن طبتريو

تآشنملا قيقدتل ةبسنلاب ادع ام ىرخأل ةنس نم اضافخناو اديازت تفرع تارشؤملا لج نأ لودجلا نيبي
ةنس /)2( نيقيقدت نم لقأ لداعي ام ،ةنس/ اقيقدت42 غلب يونس لدعمب ىرخأل ةنس نم اديازت فرع يذلا ةلغتسملا
 .نوع /

طــبض ةــطــلسل اــعــجرــم لــكشت نأ بجــي يتــلا ةــقــبــطملا ةــيــنــقــتــلا سيــياــقملاو رــيــياـــعملا دـــيدحت باـــيـــغ دـــعـــيو
ةيقادصم نم صقني دقو اقئاع قيقدتلا ريراقت يف نيلماعتملل ةغلبملا ةينقتلا تايصوتلا صخي اميف تاقورحملا
 .ةينقتلا تايصوتلا

،ممتملاو لدعملا70-50 مقر نوناقلا اهيلع صن ةيقيبطت صوصن ةدع بايغ ةباقرلا تلجس ،راطإلا اذـــه يفو
: ةددحملا كلت اميس ال

،)31 ةداملا( يلود قيبطت لضفأ ساسأ ىلع ةدعملا سيياقملاو ريياعملل *

،)31 ةداملا( تابوقعلاو تامارغلا قيبطت مظنو غلابمل *

،)71 ةداملا( ةصتخملا ةربخلاو ةباقرلا بتاكم دامتعا طورشو مظنل *

،)56 ةداملا( ةينطولا قوسلا نيومتل عيبلل هجوملا يرئازجلا زاغلا تايصوصخل *

نمألا ريياعمو بيبانألا ةطساوب لقنلا تايلمعو ءانبلل ةبسنلاب اميس ال ،ةينقتلا سيياقملاو ريياعملل*
.)57 ةداملا( ةيزاغلاو ةلئاسلا تاقورحملا باسحب ةقلعتملا ةينقتلا تابلطتملاو يعانصلا

ةمارصب قيقدتلاو ةباقرلاب مايقلاو قوسلا ىلع فارشإلل تاقورحملا طبض ةطلسل ةيعضولا هذه حمست ال *
.ناديملا اذه يف ةدمتعملا ةماعلا ريياعمللو يساسألا اهنوناقل اقبط ةيفارتحاو

طاشنلا
تاونسلا

2013

% ـب روطتلا

- تازيهجتلا – ةيلوألا تافلملا ةجلاعم

- تازيهجتلا – ةيئاهنلا تافلملا ةجلاعم

ماــحــلــلا - ةــيــنوــناـــقـــلا تاءارـــجالا ةجلاـــعـــم
- حيلصتلاو رابتخالاو

عنصملا يف رابتخالا تاوعد ةجلاعم

عقوملا يف رابتخالا تاوعد ةجلاعم

ةلغتسملا تآشنملا قيقدت

عقوملا شيتفت

976

4824

441

420

172

—

56

2014

963

1427

432

413

216

13

16

2015

1298

967

369

663

257

15

23

2016

909

661

422

412

194

38

13

2017

308

879

321

197

242

56

23

13/14

1 -

70 - 

2 -

2 -

26

—

71 -

14/15

35

32 -

15 -

61

19

15

44

15/16

30 -

31 -

14

38 -

25 -

153

77 -

16/17

66 -

32

31 -

52 -

25

47

43
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: نأ قيقدتلا تايلمع تفشك ،ىرخأ ةهج نمو

لجأ نم ،تآشنملا نمأل ينطولا بارتلا يف ةباقرلا ماهم تالاحلا ضعب يف تاقورحملا طبض ةطلس ضوفت *
بتاكملا ىلإ ةيتاتسورديهلا براجتلا ماهمو ،ةيئالولا تايريدملا ىلإ جاتنإلا يف عورشلا ةصخر ىلع لوصحلا
 .نيسدنهملا صقن ببسب ،ةيلودلا ةصتخملا

،فارطألا تايلوؤسمو ةيقيبطتلا مظنلا ددحي ءارجإ يف ضيوفتلا اذه قيثوت متي مل *

نوناقلا نم31 ةداملا اهيلع تصن يتلا راخبلاو زاغلا طغض تالآ ةباقرب تاقورحملا طبض ةطلس مايق مدع *
،4102 ةنسل يموكحلا ليدعتلا دعب ةعانصلا ةرازوب يمجنملا طاشنلا قاحلإ ببسب ،5102 ذنم70-50 مقر

ةرازولا فرط نم اهدامتعا لجأ نم ةينوناقلا ةباقرلاب ةفلكملا ةلهؤملا ةربخلا بتاكم ةمئاق ديدحت متي مل*
.تاقورحملاب ةفلكملا

تاقورحملا تاطاشنل ةعباتلا تادعملاو تآشنملا ةقباطم جمانرب زاجنإ يف تابوعص .٤.٢

ةيعيرشتلا صوصنلا عم70-50 مقر نوناقلا رودص لبق زجنملا تادعملاو تآشنملا ةقباطم جمانرب فرع
ةيامحلو ىربكلا رطاخملا رييستو ةياقوللو يعانصلا نمألل ةينقتلا سيياقملاو ريياعملل ةددحملا ةيميظنتلاو
.)901 ةداملا( تاونس )7( عبس وهو ررقملا لجألا عم ةنراقم هديسجت يف اظوحلم ارخأت ،ةئيبلا

)7( عبسلجأ70-50 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا3102 ةنس رياربف02 يف خرؤملا10-31 مقر نوناقلا ىغلأ
ةقباطم طورش ددحي يذلا4102 ةنس ربمسيد8 يف خرؤملا943-41 مقر يذيفنتلا موسرملا نأ ريغ .تاونس

هدعي ةقباطملا صيخشت ريرقت لاسرإ نيلماعتملا ىلع بجوأ تاقورحملا تاطاشنل ةعباتلا تادعملاو تآشنملا
رشن خيرات نم ءادتبا ارهش21 لجأ يف جمانربلا ذيفنت ططخمب اقفرم ،تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ صتخم بتكم
لجأ يف ذيفنتلا ططخمو صيخشتلا ريرقت ساسأ ىلع ةقباطملا مييقتب تاقورحملا طبض ةطلس موقتو .موسرملا

 .تاقورحملاب فلكملا ريزولا اهحنمي ةصخر بجومب الإ تاونس5 ىدعتي ال

اقبط ارهش21 ـب اهلجأ ددحملا نيلماعتملا تادعمو تآشنم صيخشت ةلحرم تلاز ام ،نايحألا بلاغ يف
طبض ةطلس طاشن ريرقت يف ءاج ام بسح ،قالطنالا روط يف افلاس روكذملا943-41 مقر يذيفنتلا موسرملل
.نيلماعتملا عم ةيسيسحت تاعامتجا ةدع دقع نم مغرلاب اذهو ،7102 ةنسل تاقورحملا

: اميس ال ،لماوع ةدع ىلإ ريخأتلا اذه دوعي

،لماعتملا اهلمحتي يتلا ةقباطملل ةربتعملا ةفلكتلا *

نيلماعتملا ثحي ال يذلا رمألا ،)لوقحلا ذافن لثم( لالغتسالا نم ةريخألا اهتلحرم يف تآشنملا ضعب دجاوت *
،ةئيهتلا عيراشمب مايقلا وأ تآشنملا ةقباطم ىلع

.نيلماعتملا مامأ اقئاع ،هالعأ روكذملا موسرملل اقبط ةصتخملا بتاكملا فرط نم دعملا صيخشتلا لكشي *

،تاقورحملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشملا رارقلا ،ةباقرلا خيرات ةياغ ىلإ رادصإ متي مل ،اذه ىلإ ةفاضإو
ةماسج ةكبشل ددحملاو ،موسرملا سفن نم3 ةداملا هيلع تصن يذلا ةئيبلاب فلكملاريزولاو ةيلخادلا ريزوو
          .رطاخملا مييقتب تاساردلل حمست يتلاو تاقورحملا تاطاشنل ةعباتلا تادعملاو تآشنملا ةروطخ

ميظنتلا طاشن .٥

ةساردو ،عاطقلا يف اهب لمعلا يراجلا ةيميظنتلا صوصنلا ةعباتم يف هتمهم نمكت يذلا ،ميظنتلا مسق نإ
لوح ،طبضلا ةطلس ماسقأو ةينعملا ىرخألا تاسسؤملاو ةرازولاو نيلماعتملا عم نواعتلاب ءارآلا ميدقتو حارتقاو
تايريدم )3( ثالث يميظنتلا لكيهلا بسح مضي نأ بجي ناك يذلاو ،عاطقلا مكحت يتلا صوصنلا عيراشم
نييعت متي مل ثيح ،4102 ةنس ذنم طاشن ةلاح يف دعي مل ،)يداصتقالا ميظنتلاو ينقتلا ميظنتلاو ماعلا ميظنتلا(
ةياغ ىلإ )2( نينثالا مسقلا اذهل نيهجوملا نيينوناقلا ددع دعتي ملو ،تاقورحملا طبض ةطلس ءاشنإ ذنم مسقلل ريدم

 .5102 ةنس ذنم دحاو الو ،4102 ةنس
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.5102 ةنس ذنم اذهو ميظنتلا طاشن نع ضرع يأ طبضلا ةطلس طاشن ريراقت مدقت ال

تايصوتلا

،اهماهمل تاقورحملا طبض ةطلس ةسراممل ةمظتنم ةعباتم نامض لجأ نم ةبقارملا سلجم بيصنتب عورشلا–

فرط نم اهتلاح ىلإ عقاوملا ةداعإو يلختلا ةنوؤم بص نيكمت لجأ نم ةيرورضلا تابجاولاب مايقلا–
 .نيلماعتملا

اهطبضو تاطاشنلا ةبقارمل ةينطولا ةلاكولل ةريدملا ةنجللا سيئر ةباجإ
تاقورحملا لاجم يف

يداصتقالا طبضلا طاشن .١

 تاءارجإلاو تايطعملا كونب .١.١

ةجلاعملاو تايطعملا كونب•

ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوتو نيزختلا تآشنم يف رامثتسالاب ةقلعتملا تانايبلا ةدعاق - أ

ىلإ اساسأ قيبطتلا اذه فدهي .”رامثتسالا عيراشم رييست” يتامولعملا قيبطتلا ريوطت عورشم قالطنا
حمسيو عجان لمع لجأ نم ةصرف حنمي هنأ ذإ نسحأ لكشب هريوطت ّمتي فوسو ىلثملا ةقيرطلاب تافلملا ةجلاعم
.ةمظنم تانايب ةدعاق ريفوتب

دوقولا يعزومب ةقلعتملا تانايبلا ةدعاق - ب

،دوقعلا( صاوخلا نيعزوملا لبق نم دوقولا عيزوت طاشنب ةقلعتم تانايب ةدعاق ريوطت عورشم قالطنا
ةلمجلاب نيكلهتسملاو نيزنبلا تاطحم ددعو عزوم لكل ةيمسا عيزوت ةكبشو ةيرهشلا عزنلا طاقن ةليصحو
.)...خلإ ،ايلصف حونمملا دوقولل ىصقألا مجحلاو

زايتمالا باحصأ لبق نم ةيلاملاو ةيداصتقالا تامولعملا ليصوت تاءارجإ .١.٢

ةطساوب تاقورحملا لقنب فلكملا مسقلاب طبترم وه امنإو يداصتقالا طبضلا مسق صخي ال ءارجإلا اذه ّنإ
.بيبانألا

: تاءارجإ ةثالث يداصتقالا طبضلا مسق ّدعأ دقل

،رامثتسالا تافلم ةجلاعمب صاخ ءارجإ–

،تاملظتلا ةساردب صاخ ءارجإ–

.ةيلورتبلا تاجتنملا ةيعونو ةقباطم ةبقارمب صاخ ءارجإ–

اهقيوستو ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوتل ةدئاسلا صيخارتلا - أ

اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاقورحملاب قلعتملاو5002 ةنس ليربأ82 يف خرؤملا70-50 مقر نوناقلل اقبط
نـيزـخـت تاـطاشن ةسراـممل صيـخرــتــلا تاــبــلــط ةساردــب تاــقورحملا طــبض ةــطــلس موــقــت ،هــنــم ررــكــم87 ةداملا
.صيخارتلا هذه ميلستل تاقورحملاب فلكملا ريزولا ةيصوتب موقت امك اهعيزوتو ةيلورتبلا تاجتنملا

صوصنم اهعيزوت و ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت تاطاشن ةسرامم صيخارت حنمو تابلطلا ةسارد ّنإ
: يتآلاك يه و اهب لومعملا ةيميظنتلا صوصنلا بجومب اهيلع

جاتنإ تاطاشن ةسرامم طورش ددحي يذلا3102 ةنس ليربأ03 يف خرؤملا671-31 مقر يذيفنتلا موسرملا–
،ةلمعتسملا تويزلا ديدجتو ةلمجلاب اهعيزوتو اهنيزختو تاقلزملا
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نيزخت ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا5102 ةنس رياربف8 يف خرؤملا75-51 مقر يذيفنتلا موسرملا–
لورتبلا زاغ وأ/و دوقولا نيزخت تاعدوتسم ءاشنإو نيزنب ةطحم ءاشنإ( ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوت وأ/و
،)عيمملا لورتبلا زاغ ةئبعت زكارمو عيمملا

داوـــملا نـــيزخت مـــيظنت نـــمضتملاو7991 ةـــنس رـــبمفون71 يف خرؤــــملا534-79 مـــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا–
.)هعيزوتو تفزلا نيزخت( اهعيزوتو ةيلورتبلا

02 يف خرؤملا731-41 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب هيلع صوصنم وهف ،ريركتلا طاشن صخي اميف اّمأ
اهليوحتو تاقورحملا ريركت تآشنم زاجنإل ةبولطملا صخرلا ىلع لوصحلا تاءارجإ ددحي يذلا4102 ةنس ليربأ

.اهلالغتساو

تاقلزملا جاتنإ طاشن صخرل ليئض ددع - ب

.ةمدقملا تابلطلا بسح صيخارتلا حنمت تاقورحملا طبض ةطلس نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

اهعيزوتو اهنيزختو تاقلزملا جاتنإ تاطاشن ةسرامم راطإ يف ةحونمملا صيخارتلا ددع غلب ،8102 يف
ةئاملاب34 ـب عافترا ةبسنب يأ )ةيئاهن44و ةتقؤم ةصخر95( ةصخر301 ،ةلمعتسملا تويزلا ديدجتو ةلمجلاب
.)ةصخر13+(

تاعدوتسم ءاشنإل ةصخر77( ةلمجلاب تاقلزملا عيبب قلعتت )ةئاملاب84 يأ ،ةيئاهن04 اهيف امب( ةصخر38
قلعتت )ةيئاهن ةدحاو اهيف امب( ةصخر8 و تاقلزملا جاتنإب قلعتت )ةيئاهن3 اهيف امب( ةصخر21 و ،)ةديدج نيزخت
.ةلمعتسملا تويزلا ديدجتب

94 تاقورحملا طبض ةطلس تقلت ،3102 ةنس ليربأ03 يف خرؤملا671-31 مقر يذيفنتلا موسرملا رشن ذنم
.ةيئاهن ةصخر بلط11 اهيف امب تاقلزملا جاتنإ تادحو ءاشنإل ةصخر بلط

.ةيئاهن8 اهنم ةصخر54 ،3102 ةنس ذنم تاقورحملا طبض ةطلس تحنم ثيحبو

تاقلزملا جاتنإ تادحو ءاشنإ ةصخرب ةقلعتملا تابلطلا ددع
)٨١٠٢-٣١٠٢(

عومجملاةنسلا يئاهن بلط تقؤم بلط

3102

4102

5102

6102

7102

8102

عومجملا
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9

6
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2

8
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3

3

3

1
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6

3

8

1

8
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ريركتلا لاجم يف صيخارت حنم بايغ - ج

.كارطانوس لبق نم ةديدج ةافصم ءاشنإل عورشم يأ قالطنا ّمتي مل

ةيلورتبلا تاجتنملل ةيسيئرلا تابسرتلا ةبقارم مدع .١.٣

،تاقورحملا طبض ةطلس ىلوتت ،ةيلورتبلا تاجتنملل ةينطولا قوسلا طبض يف ةلثمتملا اهتمهم راطإ يف
ريراقت لالخ نم ةعباتملا هذه ىلع ةقداصملا متت ذإو ةينطولا قوسلا يف ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوت ةبقارم

.ريزولا ديسلا ىلإ لسرُت ةلصفم ةيونسو ةيرهش

: ةيتآلا تامولعملا رصانع ةيرهشلا ريراقتلا لمشت
،ةينطولا قوسلا يف )تفزلاو ميحشتلا داومو عيمملا لورتبلا زاغودوقولا( ةيلورتبلا تاجتنملا كالهتسا–

،لماعتم لك لبق نم ةيلورتبلا تاجتنملا تاعيبم–

.نيزختلا يف يتاذلا ءافتكالاو نيزختلا تاعس–

: ةيتآلا تامولعملا رصانع ،رومأ ةلمج يف ،ةيونسلا ريراقتلا لمشتو

،ةينطولا قوسلا يف ةيلورتبلا تاجتنملا كالهتسا–

،جاتنإلا ردصم بسح ةينطولا قوسلا يف ةيلورتبلا تاجتنملا جاتنإ–

،ةميقلاو ةيمكلا ثيح نم ةيلورتبلا تاجتنملا تادراو–

،دوقولل بلطلاو ضرعلا نازيم–

،ةديدجلا تارامثتسالا كلذ يف امب اهعيزوتو ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت تآشنم–

،عيمملا لورتبلا زاغو دوقولا نيزختل يتاذلا ءافتكالا–

.بيبانألا ةطساوب لقنلا ةكبش–

طبض نع طقف ةلوؤسم تاقورحملا طبض ةطلس نوك ةبقارملاب ينعم ريغ ةيلورتبلا تاجتنملا ريدصت ّنإ
.ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوتل ةينطولا قوسلا

: رابتعالا يف ذخأت يتلا نيزختلا تآشنمل ةيسيئرلا ةطخلا يف ليصفتلاب تارامثتسالا ةبقارم متت

تاقلزملا جاتنإ تادحو ءاشنإل ةحونمملا صيخارتلا ددع
)٨١٠٢-٣١٠٢(

عومجملاةنسلا يئاهن ررقم تقؤم ررقم
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6102

7102

8102

عومجملا
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8
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،0202 ماع لولحب بيبانألاو نيزختلا تاردق ريوطتل ديدجلا لاطفن جمانرب–

،5202 ماع لولحب ريركتلا ةادأ ريوطتل كارطانوس جمانرب–

،صاوخلا نيلماعتملل دوقولا نيزخت تاردق يف رامثتسالا عيراشم–

.طقف مالعإلا دصق هركذ متي نكلو ةبقارم ّلحم تارامثتسالا مجح لكشي ال–

ىلإ اًدانتسا ةيلورتبلا تاجتنملل ينطولا كالهتسالا تاعلطت دادعإب اًضيأ تاقورحملا طبض ةطلس فلكت
: نينثا نيهويرانيس

،ةيلورتبلا تاجتنملا كالهتسال يلاحلا جذومنلا ةيرارمتسا : يعجرملا ويرانيسلا–

.ةقاطلا يف مكحتلاو ةفيظنلا تاجتنملا جيورتل ةديدجلا ريبادتلا ةاعارم : يدارإلا ويرانيسلا–

تاساردــلا ىلإ ةــفاضإلاــب اــهــيــلــع فارشإلاو ةــيــلورــتــبــلا تاــجــتــنــمــلــل ةــيــنــطوــلا قوسلا ةــبـــقارـــم ىلإ اًداـــنـــتسا
مت يتلا لمع قرف لالخ نم ،ةلاعف ةفصب تاقورحملا طبض ةطلس مهاست ،اهدادعإ مت يتلا ةفلتخملا ةيداصتقالا
.5302 قافآ عم ةقاطلا عاطق ةيجيتارتسا عضو يف ،ةقاطلا ةرازو ىوتسم ىلع اهؤاشنإ

نيزختلا تآشنمل روجألا ةميق ديدحــت مدع .١.٤

رعس ةيوست ةيجهنم ددحي يذلا8002 ةنس ربمتبس02 يف خرؤملا982-80 مقر يذيفنتلا موسرملل اًقفو
،ةـــينطولا قوـــسلا يف ةــيلورتبلا تاـــجتنملا عـــيب رـــعس دـــيدحت يف لـــمعتسملا ةاـــفصملا هـــلوخد دــنع ماـــخلا لورـــتبلا

.نيزختلا ةأشنم رجأ تاقورحملا طبض ةطلس ددحت ،هنم71 ةداملا اميس الو

: نيزختلا تآشنم رجأ لاخدإ تاقورحملا طبض ةطلس تحرتقا ،7102 ةنس نم ءادتبا

ةأشنم رجأ لاخدإ يف الثمتم ةقاطلا ريزول احارتقا تاقورحملا طبض ةطلس تمدق:٧١٠٢ ةنس ربمفون٢
اذه لثمتيو .لاطفن هملتست ،8102 ةنس يفناج نم ءادتبا عيمملا لورتبلا زاغو دوقولا راعسأ لكيه يف نيزختلا
توزاـــــملل ةــــــبسنلاب رـــتل/جد0^5 + و دوـــــــقوـــلل ةــــــبسنلاب رــتل/جد0^4 + راــــــــعسألا لـــــــكيه ىلإ ةـــــفاـــــضإلا يف حارـــتقالا

.دوقو عيمملا لورتبلا زاغل ةبسنلاب رتل/جد0^3+ و

ربمفون2 يف ةخرؤملاBAC/HRA/7102/687مقر اهتلسارم لالخ نم ،ةقاطلا ةرازو حلاصم تلسرأ ،هيلعو
ةلسارم : حارتقالا ىلع ةقفاوملا متت مل( ىلوألا ةرازولا حلاصم ىدل ،تاقورحملا طبض ةطلس حارتقا ،7102 ةنس

.)7102 ةنس ربمسيد02 يفةخرؤملاMP /985 مقر ءارزولا سيئر ديسلا

ةنس ربمتبس02 يف خرؤملا982-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ قيبطت راطإ يف:٨١٠٢ ةنس ربمتبس٥٢
ديسلا ىلإ اهلاسرإ ّمتو ”9102 ةنسل عيمملا لورتبلا زاغو دوقولا ةريعست حارتقا” نمضتت ةقيثو دادعإ ّمت ،8002
.ةقاطلا ريزو

نم اًرابتعا عيمملا لورتبلا زاغو دوقولا راعسأ لكيه يف نيزختلا ةأشنم رجأ لاخدإ ىلع ةقيثولا هذه صنت
.9102 ةنس يفناج لّوأ

تآشنملل ةيسيئرلا ةطخلا نييحــت يف ريخأتلا .١.٥

هعيزوتو دوقولا نيزخت تآشنمل ةيسيئرلا ةطخلا ةنمضتملا ةقيثولا نييحت يف عورشلا مت ،8102 ماع يف
.7102 ماع لالخ ةقاطلا عاطق اهفرع يتلا تاهاجتالاو تاروطتلا ثدحأ ةاعارم عم ،0302 ةنس لولحب

: يتأي ام ةاعارم عم ةساردلا هذه دادعإ ّمت

،اًموي )03( نيثالث ةدمل نيزختلا ةيلالقتسا قيقحت فده عم0302 ةنس لولحب دوقولا كالهتسا قافآ–

،0202 ةنس لولحب بيبانألاو نيزختلا تاعسب قلعتملا ريوطتلل ديدجلا لاطفن جمانرب–
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،5202 ةنس لولحب ريركتلا ةادأ ريوطتب قلعتملا كارطانوس جمانرب–

.صاوخلا نيلماعتملل دوقولا نيزخت تاردق يف رامثتسالا عيراشم–

طبض ةطلس ىلع ضرفي مكح يأ ىلع صني ال ،ممتملاو لدعملا70-50 مقر نوناقلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
:هعيزوتو دوقولا نيزخت تآشنم يف ةيلبقتسملا تارامثتسالا اهلالخ نم نّيعت ةيداشرإ ةطخ دادعإ تاقورحملا
.عقوملاو مجحلاو ةعيبطلا

بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن طاشن .٢

٧١٠٢-٣١٠٢ نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن طاشن روطت .٢.١

: تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ كارطانوس تمدق ،7102-3102 ةرتفلا لالخ

،7RGوCTS( 6RG( بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن ةمظنأ عيسوتل )2( نيبلط–

1KOو1KNو1ZN : ةدوــجوملا بيبانألا ةــطساوب تاــقورحملا لـــقن ةــمظنأ دـــيدمتل تاـــبلط )5( ةــــسمخ–
.1ZO و1GO/1BOو

جتن ثيح .اهلقن دارملا تايمكلا نم تاقورحملا طبض ةطلس دكأتت ،عيسوتلا تابلط يفلم ةسارد راطإ يف
.اهلقن بجاولا زاغلا تايمكل ةيلزانت ةعجارم ،جاتنإلاو فاشكتسالل /كارطانوس عرفو طفنلأ عم تاعامتجالا نع

6RG تاعسوتلا تانوكم ىلع تارييغت ءارجإب بيبانألا ةطساوب لقنلا طاشنب فلكملا كارطانوس عرف ماق
.رامثتسالا غلابم تضفخنا ثيح هلقن دارملا زاغلا نم ةديدجلا تايمكلا بسح )ةيلزانت ةعجارم تفرع(7RGو

بونجلاو يقرشلا بونجلا يف ةعقاولا زاغلا لوقح نع ةجتانلا زاغلا تايمك لقنب ناتعسوتلا ناتاه حمست
.يلاوتلا ىلع7RGو6RG تاعسوتل ةبسنلاب يبرغلا

)1ZOو1GO /1BOو1KOو1KNو1ZN( ةيلاحلا ةسمخلا بيبانألا ةطساوب لقنلا ةمظنأ ديدمت صيخرت بيجتسي
فقوتت ،لعفلاب .نفسلا ليمحت تايلمع لمشت ةلماش لقن ةمدخ نم ةدافتساللASPECوINE اهنع ترّبع يتلا ةبغرلل

ةسمخلا ةمظنألا هذه دادتما ةيلمع تحمس ثيح لوصولا تاطحم ىوتسم ىلع بيبانألا ةطساوب لقنلل ةمظنألا هذه
مايقلل ةجاحلا بلطتت مل هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةيلك ةمدخ نم ةدافتسالاب ،نيتكرشلا نيتاهل ،ليمحتلا عارذ ةياغ ىلإ
.رامثتسا يأب

.ةمصاعلا رئازجلاو ويزرأ نيب ام عيمملا لورتبلا زاغ لقنل ةصوب21 ةانق ءانبل ابلط لاطفن تمدق دقل

ةقطنملا يف ةنيدملا زاغ برست لدعم عافترال ارظنو ةأشنملل يداصتقالاو ينقتلا فلملا ةسارد دعبو
.بسانم ريغ عورشملا اذه نأ تاقورحملا طبض ةطلس تظحال ،ىطسولا

ةيئالولاو ةيرازولا رئاودلا نم لوصحلا بجي ،اهليوحتو لاغشألا ءانبب ةصاخلا صيخارتلاب قلعتي اميف
ينقت فلم ساسأ ىلع كلذو بوبنألا طخ نأشب ةقفاوملا ىلع792-70 يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا

.)بيبانألا ةطساوب لقنلا عرف/كارطانوس( زايتمالا بحاص هراتخا يذلا قيرطلا صوصخلا هجو ىلع نمضتي

ماهملا ضعب زاجنإ يف رخأتلا .٢.٢

ةكبشلا ماظنو لقنلل ةيجذومنلا دوقعلا - أ

ةلاح يف طسوتلاو ةكبشلا نوناقو يجذومنلا دقعلا ىلع ةقداصملا يف تاقورحملا طبض ةطلس رود رصتقي–
.)كارطانوس ءاكرش( كارطانوس تاونق يلمعتسمو )لقانلا( كارطانوس نيب ام فالخ عوقو

دقعلا ىلع ةقداصملا لبق لقن بلط يأ ميدقت متي مل ،لامش دوعسم سونلا درور ىمسملا طيحملا ءانثتساب–
.امهرشنو ةكبشلا ماظنو يسايقلا يجذومنلا
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ريثكب3102 يف70-50 مقر نوناقلل ريخألا ليدعتلا لبق ،2102 يف لامش دوعسم - سونلا درور فاشتكا مت–
.4102 يف اهرشن ّمت يتلا ةيقيبطتلا هصوصنو

ماع يف اهفاشتكا ذنم اهباسحو لامش دوعسم سونلا درور طيحم يف ةجتنملا طفنلا تايمك لقن ّمت دقو–
ثيحب6102 يف يجذومنلا دقعلا ىلع ةقداصملا دعب نيماع يأ ،9102 ةنس يفناج يف لقنلا دقع عيقوت متو .2102
.9102 يف دقعلا ىلع عيقوتلا خيراتو ةمدخلا يف هعضو نيب ام قبس ام لكب لفكتي

ديعاوملا لالخ يجذومنلا دقعلا ديسجت مدع ببسب يبلس ريثأت نم اهؤاكرش الو كارطانوس يناعت ال–
ةنس يفناج ىتح لقنلا دقع عيقوت متي مل ،6102 يام يف يجذومنلا دقعلا رشن نم مغرلا ىلع ،هنإ امك .ةددحملا

.نيدقاعتملا ءاكرشلاو كارطانوس لبق نم9102

يه ثيح يجذومنلا دقعلا ىلع ةقفاوملا ىلع رصتقي تاقورحملا طبض ةطلس رود نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو–
.اهئاكرشو كارطانوس نيب مربملا دقعلا يف افرط تسيل

)و ت خ( ةينطولا ةيمنتلا ةطخ - ب

ىلع رثؤي ال هنأ الإ ،5102 ماع يف ىوس هدادعإ ّمتي مل ةينطولا ةيمنتلا ةطخل لوألا رادصإلا نأ نم مغرلا ىلع
ةطساوب لقنلا طاشن لالخ نم ،ةديحولا زايتمالا ةبحاص كارطانوس تلصاو ،لعفلابو .يرامثتسالا جمانربلا
بحاص دوجو يفو .لجألا ةطسوتملا ةطخلا يف ةدراولا تانايبلا ساسأ ىلع اهتارامثتسا ةلودج يف ،بيبانألا
.ةيداشرإ تامولعم ةباثمب ةينطولا ةيمنتلا ةطخ دادعإ ّمت ،دحاو زايتما

كارطانوس ءاكرش لبق نم ةضيرع ةيأ تاقورحملا طبض ةطلس قلتت مل ،اذه انموي ىلإ: حلاصتلا ةحلصم -
.)بيبانألا ةطساوب لقنلا عرف /كارطانوس( زايتمالا بحاص عم مهضراعت دق تاعازنلا نأشب

.9102 ماع ةياهن لبق ةحلصملا هذه ءاشنإ ررقملا نمو

ةيؤبنتلا تايطعملا ىلع ًءانب تاقورحملا طبض ةطلس لبق نم لقنلا فيلاكت ديدحت متي: تانايبلا ةدعاق -
.بيبانألا ةطساوب لقنلا عرف /كارطانوس اهمدقت يتلا جئاتنلا ةنراقم لودجو لصاوحلا يف ةنمضتملا ةيلعفلا

لاكشأ يف تايطعملا لقنتو ةيونسلاو ةيلصفلا تاصخلملا لالخ نم لقنلا فيلاكت روطتل قيقد دصر متي
.بيبانألا ةطساوب لقنلا عرف /كارطانوس عم قيسنتلاب اهدادعإ متي

ةطلس سردت: زايتمالا بحاص ةبقارمل تاقورحملا طبض ةطلس ىدـل ةرفوتملا ةينقتلا تاردقلا -
نم ققحتتو )ةديحولا زايتمالا ةبحاص( كارطانوس اهمدقت يتلا رامثتسالا تابلط ليصفتلاب تاقورحملا طبض

ديدحتب ،لقنلا فيلاكتب ةقلعتملا تانايبلا ةدعاق ريوطت ةيلمع تحمس ،عقاولا يفو .لثمألا وه حرتقملا لحلا نأ
اهرابتعا متيو ةيسايق فيلاكت ةباثمب ةيلعفلا فيلاكتلا هذه ربتعتو .ةيقيقح تايطعم ساسأ ىلع لقنلا فيلاكت
.يداصتقالا بناجلا نم كلذو بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن دادتماو عسوت تابلط ةسارد دنع ةيعجرم فيلاكتك

لكايهلاو طفنلا ةلاكو ىدل ،اهلقن متيس يتلا تايمكلا نم ققحتلا بلطتي ،تآشنملا عيسوت قاستا ةبقارمل
.جاتنإلاو فاشكتسالاب فلكملا اهعرف اميس ال ،كارطانوس ىدل ةينعملا

،)6102 يف(7RGو )4102 يف(6RG يتأشنمل يعسوتلا قاستالاب صاخلا بناجلا ةسارد ،لاثملا ليبس ىلعو
.نيتعسوتلا نيتاه قاستال ةيلزانتلا ةعجارملا تمت ،تاقورحملا طبض ةطلس اهتداق يتلا ةساردلا دعبو

بحاص نيب ام نزاوتلا نامضل ،ريبك لكشب كارطانوس هتحرتقا يذلا يجذومنلا دقعلا ليدعت ّمت ،هيلعو
.نيلمعتسملا يقابو زايتمالا

.اهئاكرشو كارطانوس نيب ام دوقع )6( ةتس ماربإ ّمت ،9102 ةنس سرام ةياهن يفو

 .يجذومنلا دقعلا ماكحأ يف كيكشتلا اهنأش نم تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ ىوكش يأ لصت مل
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يلختلا ةنوؤم - ج

عاجرإو يلختلا نؤم صخي اميف تاقورحملا طبض ةطلس اهتذختا يتلا تاءارجإلا ةلاحل ضارعتسا
ةيلصألا اهتلاح ىلإ عقاوملا

زايتمالا ةبحاص كارطانوس -

كفل هدامتعا بجاولا ءارجإلا نييعتل كارطانوسو تاقورحملا طبض ةطلس نيب عامتجا دقع :03-50-1102
  .رئازجلا كنب ىوتسم ىلع تاباسحلا نيطوت ىلع نافرطلا قفتا ثيح .ةدقعلا

ىلع رئازجلا كنب نم ةقفاوملا بلطب مدقتت نأ تاقورحملا طبض ةطلس نم كارطانوس تبلط :80-60-1102
.دئاوف جتني نأ هنأش نم زجح باسح حتف

كارطانوس لبق نم هذاختا بجاولا ءارجإلا رئازجلا كنب نم تاقورحملا طبض ةطلس تبلط :41-60-1102
.دئاوف جتني نأ هنأش نم زجح باسح حتف لجأ نم زاغدمو

ةيجراخلا ةيلاملا تاقالعلل ةماعلا اهتيريدم وحن زاغدمو كارطانوس نم لك رئازجلا كنب هّجو :22-60-1102
.يرئازجلا يجراخلا كنبلاو

رــئازجلا كنــب عــم هــتدــقــع يذــلا عاــمــتــجالا نــع تاــقورحملا طــبض ةـــطـــلس ،كارـــطاـــنوس تمـــلـــعأ :90-80-1102
.يرئازجلا يجراخلا كنبلا حلاصم نم برقتت فوس اهنأ ىلإ ةفاضإلاب

اذكو ةذختملا تاءارجإلا ةلاح ضارعتسا كارطانوس نم تاقورحملا طبض ةطلس تبلط :21-90-1102
.اهتهجاوم لمتحملا ليقارعلا

ةطلس نيتلاكولاو )عبنملا عرفو بيبانألا ةطساوب لقنلا عرف( كارطانوس نيب عامتجا دقع :90-11-1102
ةرازو حلاصمب اددجم برقتلا تاقورحملا طبض ةطلس نم كارطانوس تبلط ثيح طفنلأو تاقورحملا طبض

.ةيلاملا

ةنيزخلا ىدل حوتفم دئاوف نودب زجح باسح ّنأب كارطانوس تاقورحملا طبض ةطلس ترّكذ :62-21-1102
.عامتجا دقعل اهتعد هيلعو ةيمومعلا

عرف( كارطانوس عم طفنلأو تاقورحملا طبض ةطلس : نيتلاكولا عمج يقيسنت عامتجا دقع :2102 -02-20
.ةكرتشم ةطخ مسر لجأ نم )ةيلاملل ةيزكرملا ةيريدملاو عبنملا عرفو بيبانألا ةطساوب لقنلا

نم28و18 نيتداملا ماكحأل لاثتمالا ةرورض نأشب كارطانوس تاقورحملا طبض ةطلس ترّكذ :6102 -60-10
 .يلختلا ةيلمعب نيتقلعتملا ،70-50 مقر نوناقلا

اهنأبو5102 ةيلاملا ةنسلل انؤم تنّوك دق اهنأب ،تاقورحملا طبض ةطلس كارطانوس تدافأ :6102 -12-40
 .نؤملا هذه عاديإل يرئازجلا يجراخلا كنبلا ىدل زجح باسح حتفب تماق

ةسارد دادعإ يف عورشلا كارطانوس نم تاقورحملا طبض ةطلس تبلط ثيح ،عامتجا دقع :01-50-6102
نع يلختلل امّيقم اًجمانرب ةساردلا هذه نمضتت نأو ،لئاس ّلكل يليثمت بيبانألا ةطساوب لقنلل دحاو ماظنل
.ةمظنألا عيمج ىلع اهميمعت لبق ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا

مدقت ىدم لوح تادجتسملاب اضرع اهل مّدقت نأ كارطانوس نم تاقورحملا طبض ةطلس تبلط :03-10-7102
.ةبولطملا تاساردلا زاجنإ لاغشأ
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لوح تامولعم ناتلاكولا تلدابت ثـــيح طــفنلأو تاـــقورحملا طـــبض ةـــطلس نيب عاـــمتجا دــــقع :01-70-8102
صصخملا رجألاو ،فرصلاو ،نيطوتلا صخي اميف اميس ال6002 ذنم لصفنم لكشب اهاتذختا يتلا ريبادتلا

راطإ يف هحارتقا بجاولا كرتشملا جهنلا ءاسرإ لجأ نم تالدابتلا ةلصاوم ىلع نافرطلا قفتاو .زجحلا باسحل
.نوناقلا ليدعت عورشم

اينابسإ /ايريملأ ىلإ فاص ينب نم زاغلا لقن بوبنأ : زاغدم زايتمالا بحاص -

ةريخألا هذه تبلط ،تاقورحملا طبض ةطلس ّرقم ىوتسم ىلع هدقع ّمت يذلا لمعلا عامتجا لالخ :11-70-7102
اهتداعإو عقاوملا نع يلختلل ةيونسلا ةنوؤملا عاديإل زجح باسح حتفل رئازجلا كنب عم لصاوتلا زاغدم ةكرش نم
لدعملا ،تاقورحملاب قلعتملاو70-50 مقر نوناقلا نم28 ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك ةيلصألا اهتلاح ىلإ

ةكرشل زايتمالا حنم نمضتملا81/01/6002 يف خرؤملا يلصألا رمألاب قحلملا طورشلا رتفد ماكحأ يفو ،ممتملاو
.فلملا اذه ديسجت يف زاغدم ةقفارمل لماكلا اهدادعتسا ءادبإ عم ،زاغدم

ضرعب اهتافاوم اهلالخ نم تبلط زاغدم ةكرش ىلإ ةلسارم تاقورحملا طبض ةطلس تلسرأ :11-90-7102
.زاغدم ةقفارمل اهدادعتسا ديكأت عم ،زجح باسح حتف لجأ نم رئازجلا كنب ىدل ةذختملا تاءارجإلا مدقت ىدم لوح

7102-70-91 خيراتب رئازجلا كنب تلسار دق اهنأب تاقورحملا طبض ةطلس زاغدم ةكرش تّغلب :02-90-7102
.تاقورحملا طبض ةطلس نم ةدعاسملا تبلط يلاتلابو اهيلع درلا ّمتي مل نكل )هيط ةخسن(

بناجلا اهلالخ نم تضرع رئازجلا كنب ظفاحم ىلإ ةلسارم تاقورحملا طبض ةطلس تلسرأ :82-90-7102
جهنلا يف ،ينابسإلا نوناقلا قبطت يتلا زاغدم ةكرش هيجوت هنم تبلط امك ،يلختلا ةنوؤمب صاخلا يميظنتلا
.باسحلا اذهب صاخلا رجألاو نيطوتلاب قلعتي اميف اميس ال ،زجح باسح حتف لجأ نم هعابتا بجاولا

.رئازجلا كنب لبق نم درلا دعب قلتت مل اهنأب تاقورحملا طبض ةطلس زاغدم ةكرش تّغلب :30-11-7102

تامدخلل ةيعرفلا ةرادإلا نم )03/01/7102 خيراتب( ةلسارم تاقورحملا طبض ةطلس تقلت :62-11-7102
زاغدم ةوعد بوجو اهلالخ نم اهتّغلب ،رئازجلا كنبل ةعباتلا )فرصلل ةماعلا ةيريدملا ،فرصلا ةبقارم ةيريدم(
ةصاخلا ةبعصلا تالمعلا تاباسحب قلعتملاو9002 ةنس رياربف71 يف خرؤملا10-90 مقر نوناقلا ماكحأ لاثتمالل
.نيميقملا ريغ نييونعملا صاخشألاو نيميقملا ريغو نيميقملا ةيبنجأ ةيسنج نم نييعيبطلا صاخشألاب

اهبلط ديكأت ةداعإ عم رئازجلا كنب ظفاحم ىلإ ةيناث ةلسارم تاقورحملا طبض ةطلس تلسرأ :21-21-7102
نأ ملعلا عم10-90 مقر نوناقلا ىلإ ريشت )رئازجلا كنب ىدل( تامدخلل ةيعرفلا ةيريدملا ةلسارم ّنأب تهون ثيح
تاقورحملا طبض ةطلس تـبلط ،هـيلعو .”زجحلا” باــسحب ةــقلعتملا ةـيئانثتسالا ةــلاحلا ىلإ قّرطـتي ال رــيخألا اذــه
اهدادعتسا ىلإ ةراشإلا عم يرئازجلا يجراخلا كنبلا ىوتسم ىلع اذه زجحلا باسح نيطوت ةيناكمإ يف رظنلا
تاحيضوت ميدقت دصق عامتجا دقع يف وأ ةيرورض اهدجت دق يتلا ةيفاضإلا تامولعملا عيمجب اهتدافإ يف لماكلا
.رثكأ

،رئازجلا كنبو كارطانوسو تاقورحملا طبض ةطلس ةكراشمب ،رئازجلا كنب رقمب عامتجا دقع :51-10-8102
،تاءارجإلا يقاب نع امأ .زجحلا باسحب صاخلا رجألاو ةلمعلاو نيطوتلاب ةقلعتملا دويقلا ةشقانم تمت ثيح
)ةيلاملا ةرازو( ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاو ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا عم لصاوتيس هنأ ىلإ رئازجلا كنب راشأف
.تاقورحملا طبض ةطلس عم لاصتا ىلع امهعضوو

.يداصتقالا طبضلا طاشن تايحالص نمض رابآلا نع يلختلاو جاتنإلا عضو صيخارت جردنت ال: ةظحالم

.عاطقلا اذه ولماعتم اهرشابي يتلا ةيومنتلا عيراشملا ىلع تارشؤملا تابلقت دمتعت •
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ةئيبلاو نمألاو ةحصلا طاشن -٣

ةيساسألا ةيداملا تارشؤملا روطت

:لودجلا زومر
 ،ةيميظنتلا تاساردلا ةجلاعمب ةفلكم ةئيبلاو نمألاو ةحصلا لاجم يف رييستلاو ةياقولا ةيريدم :ب. أ .ص /ت .و .م
ةيئاهنلاو ةيلوألا تافلملا ةساردب ةفلكم ةئيبلاو نمألاو ةحصلا لاجم يف ةبقارملاو قيقدتلا ةيريدم :ب.أ.ص /م.ت.م

،ةبقارملاو قيقدتلاب ةفلكمو ةئيبلاو نمألاو ةحصلاب ةقلعتملا
،ةئيبلا يف ريثأتلا ةسارد :ب.ت.د
،رطاخملا ةسارد : م.د

،)891-60 مقر يذيفنتلا موسرملل اقبط( يئيبلا قيقدتلا :ب.ت
.ةبقارملاو قيقدتلا :ت.م

ةيلاملا تاونسلا
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/)نيسدنهم( ت.و.م رييستلاو ةياقولا ةيريدم وفظوم
ب.أ.ص

)ب.ت.د( ةئيبلا يف ريثأتلا تاسارد

ةنسلا / سدنهم/تاساردلا ددع لدعم

)م.د( رطاخملا ةسارد

ةنسلا / سدنهم / تاساردلا ددع لدعم

)ب.ت( يئيبلا قيقدتلا

ةنسلا/سدنهم / تاقيقدتلا ددع لدعم

)نوسدنهم( .م.ت.م ةبقارملاو قيقدتلا ةيريدم وفظوم
ب.أ.ص  /

ب. أ. ص / ةيلوألا تافلملا

ةنسلا / سدنهم/ ةيلوألا تافلملا ددع لدعم

ب.أ.ص / ةيئاهنلا تافلملا

ةنسلا/سدنهم / تاقيقدتلا ددع لدعم

)م . ت( ةبقارملا و قيقدتلا

ةنسلا / سدنهم / تابقارملا و تاقيقدتلا ددع لدعم
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:يتآلاك وه7102 ةياغ ىلإ3102 نم )5( سمخلا تاونسلا لالخ تابقارملاو تاساردلا طسوتم

،ةنس/سدنهم/ ةيميظنت ةسارد14•

،ةنس/سدنهم / ب .أ .ص فلم41•

.ةنس/سدنهم/ ةبقارمو قيقدت31•

 ةئيبلاو نمألاو ةحصلا لاجم يف ةيساسألا تاطاشنلا

:يتأي اميف اساسأ ،تاقورحملا طبض ةطلس ىدل ةئيبلاو نمألاو ةحصلا مسق تاطاشن لثمتت

،رطاخملا تاساردو ةئيبلا يف ريثأتلا تاسارد ىلع ةقداصملا•

ةئيبلا يف ريثأتلا ةسارد( ةيميظنتلا تاساردلا لوح نيلماعتملا غيلبتو ةيرازولا تاعاطقلا عم رواشتلا•
،)رطاخملا ةساردو يئيبلا قيقدتلاو

عيراشملاب ةصاخلاو ةئيبلاو نمألاو ةحصلاب ةقلعتملا ،اهيلع ةقداصملاو ةيئاهنلاو ةيلوألا تافلملا ةسارد•
،تاقورحملا لاجمل ةعباتلا

ةــصاخلا راــبآلاو ةــيئابرهكلا تآــشنملاو ،ةـــيحطسلا ةزـــهجألاو تآـــشنملل نـــمألا ةمــظنأ يف براـــجت ءارــــجإ•
،ةديدجلا عيراشملاب

،ةديدجلا عيراشملل ةبسنلاب ءانبلا عقاوم شيتفت•

؛طغضلا تحت عضولا صيخارت حنمو رابآلاو ةيحطسلا تآشنملل ةبسنلاب ةمدخلا يف عضولا صيخارت حنم•

،رابآلا ىلع يلختلا صيخارت حنم•

،لكايهلا نم اهريغو تاقورحملا لاجمل ةعباتلا لكايهلا نيب ام يئانثتسالا عطاقتلل صيخارت حنم•

،)ةيونسلا ةليصحلا دادعإو قيقحتلاو رشنلاو زيزعتلا( ثداوحلا رييست•

،تاقورحملا عاطقل ةئيفدلا تازاغلا صخي اميف درج دادعإ•

يف يه يتلا ضرألا حطس تحتو ةيحطسلا تآشنملل ةئيبلاو نمألاو ةحصلا لاجم يف ةبقارملاو قيقدتلا•
،لالغتسالا روط

مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ عم تاقورحملا عاطقل ةعباتلا لكايهلاو تآشنملا قباطت فلم ةعباتم•
41-943،

خاسوألا نـم صلـخــتــلا ةــنوــنــعملا“2102/م.ض.س/ناويد/20 مـقر ةـيرازوـلا ةـحـئالــلا قــيــبــطــت ىدــم ةــعــباــتــم•
دعاوق ليمجتو لمعلل يئيبلا راطإلا نيسحتو لاغشألا نم ءاهتنالا دعب ةيلصألا اهتلاح ىلإ عقاوملا ةداعإ تامامقلاو
،”عقاوملاو ةايحلا

،جاتنإلاو رابآلا )sreibruob( لاحوأ كِرب ةجلاعم ةعباتم•

تاسسؤملا ىلع ضرفي يلاقتنا ءارجإ ةباثمب891-60 مقر يذيفنتلا موسرملا موهفمب يئيبلا قيقدتلا•
: يتأي ام ىلع موسرملا تاذ صني ثيح لالغتسالل صيخرت ىلع رفوتت ال يتلا ةفنصملا

ةفنصملا ةسسؤملا نع ةمجانلا رارضألاو ثولتلا رداصم فلتخم ةيئيبلا ةعجارملا ددحت:٥٤ ةداملا“
”.اهتلازإ وأ/و اهفيفختو رارضألاو ثولتلا نم ةياقولا ىلإ فدهت يتلا ماكحألاو تاءارجإلاو ريبادتلا لك حرتقتو

اهيأرب يلدت يتلا ةنجللا فرط نم سردتو ايميلقإ صتخملا يلاولا ىلإ ةيئيبلا ةعجارملا لسرت:٦٤ ةداملا“
ايميلقإ صتخملا يلاولاو ىلوألا ةئفلا نم تاسسؤملل ةبسنلاب ةئيبلاب فلكملا ريزولا اهيلع قداصيو اهتايصوتو
.ةثلاثلاو ةيناثلا ةئفلا نم تاسسؤملل ةبسنلاب
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تاسسؤمـلـل ةـبسنـلاـب ةـئيـبـلا يف رـيـثأتـلا ةسارد فـلـخـتسي يذـلا فــلملا ةــباــثمب ةــيــئيــبــلا ةــعــجارملا رــبــتــعــت
”.891-60 مقر يذيفنتلا موسرملا رادصإ لبق ةلغتسملا ةفنصملا

ةيميظنتلا لاجآلا زواجت
ةقداصملا طورش ددحي يذلا213-80 مقر يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداملا بجومب ةددحملا تاريشأتلا نإ •

ةرازولا لبق نم اهدادعإ متي مل ،تاقورحملا لاجمل ةعباتلا تاطاشنلل ةبسنلاب ةئيبلا يف ريثأتلا تاسارد ىلع
قيقحتلاب قلعتملا ءارجإلا لجأ نم كلذو تاقورحملا طبض ةطلس نم ةددعتملا تابلطلا مغر ةئيبلاب ةفلكملا
.541-70 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ذختملا ينلعلا

دنعو .تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ تاقورحملا لقن بيبانأ طخل يلختلاب صاخ فلم الو ميدقت دعب متي مل •
ةــنجل ىلإ ،يلحملا ىوــتسملا ىلعو ةــئيــبــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوـــلا ىلإ يلخـــتـــلا جماـــنرـــب ميدـــقـــت مـــتـــيس ،رـــمألا ءاضتـــقا
.ةفنصملا تاسسؤملا

.اهلمع ةطخ يف ينواعتلاو يقيسنتلا ءارجإلا اذه دادعإ ليجستب تاقورحملا طبض ةطلس موقت فوس •

،213-80 مقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ماـــكحأ اذــــكو ،مّـمتملاو لدــــعملا70-50 مــــقر نوـــناقلا نــــم81 ةداــــملا يــــطغت •
.57 ةداملا بجومب اهيلع صوصنملا ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا تابلطتملا

عاطقل ةعباتلا تاّدعملاو تآشنملل ةيميظنتلا ةقباطملا جمانرب ذيفنت دنع ةهجاوملا تابوعصلا
تاقورحملا

ةعباتلا تادعملاو تآشنملا ةقباطم طورش ددحي يذلا943-41 مقر يذيفنتلا موسرملا رشن دعب ةرشابم •
تاذ ماكحأ لوح اعساو ايداشرإو ايمالعإ اجمانرب تاقورحملا طبض ةطلس ترطس ،تاقورحملا تاطاشنل
: لعفلابو .عاطقلا يلماعتم ةقفارم ىلع تفرشأ امك موسرملا

لكو طاشن ّلكل يعانص بطق لك ىوتسم ىلع ةيحيضوت تاعامتجا4و ةيمالعإ مايأ5 ميظنت ّمت :5102 يف–
،ةينعملا عاطقلا تاراطإ ةفاك تعمج ثيحب عرف

،نيلماعتملا ةقفارمل اعامتجا23 :6102 يف–

،ةيصيخشتلا لاغشألا مدقت ىدم دصرل عامتجا82 :7102 يف–

.ةيهيجوتلا ئدابملا رشنو دادعإ يتيلمع مدقت ىدم لوح اعامتجا11 :8102 يف–

: نع مجان رخأتلا نأب تاقورحملا ةطلس ربتعت ،هتلوت يذلا دصرلا ساسأ ىلعو

،عييمتلاو )جاتنإلا مسق( جاتنإلاو بيقنتلا تاطاشن ىوتسم ىلع اميس ال عورشملا ةزكرم–

ةفلكملا لكايهلا يفظومل ملس عورشملا نأب ةظحالملا تمت ثيحب ،عورشملا اذهل ةصصخم لمع قرف بايغ–
،ةئيبلاو نمألاو ةحصلاب

،هزاجنإل ةصصختم بتاكم نييعت نم الدب ةصاخلا لئاسولاب صيخشتلا ةلواحم–

.حاجنلاب تاصقانملا نع تانالعإلا ليلكت مدع–

ىلع تاــقورحملا طبض ةـــطلس لـــبق نـــم هرـــشنو ةـــجرحلا تالاــحلا ةـــكبش نــمضتملا رـــمألا عورـــشم دادـــعإ •
.نيينعملا نيلماعتملا

ةئيبلاو نمألاو ةحصلاب صاخلا ميظنتلا–

: تاقورحملاب قلعتملا70-50 مقر نوناقلا ممتيو لدعي يذلا10-31 مقر نوناقلل ةيقيبطتلا صوصنلا

تاطاشنل ةعباتلا تادعملاو تآشنملا ةقباطم طورش ددحي يذلا943-41 مقر يذيفنتلا موسرملا دادعإ •
،10-31 مقر نوناقلا نم901 ةداملل اقيبطت تاقورحملا

عاطقب ةصاخلا راطخألا تاسارد ىلع ةقفاوملا تايفيك ددحي يذلا90-51 مقر يذيفنتلا موسرملا دادعإ •
.10-31 مقر نوناقلا نم81 ةداملل اقيبطت هاوتحمو تاقورحملا
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ةينقتلا تاميلعتلا
.S2H نيجورديهلا تيربكب ةطبترملا رطاخملا نم ةياقولاب ةقلعتملاN HRA°٥ ةميلعتلا دادعإ •

دق يتلا رطاخملا يف مكحتلا لجأ نم ةيماظنلاو ةينقتلا تاءارجإلاب ةقلعتملاN HRA°٦ةميلعتلا دادعإ •
.XETAةرجفتم ءاوجأ اهنع بترتت

ةطشنلا رابآلل يقلحلا غارفلل  ةيحطسلا طوغضلا نم تانيع ذخأب ةقلعتملاN HRA°٧ ةميلعتلا دادعإ •
.ًاتقؤم ةقلغملاو

.revodnaH رابآلا ميلست ةداهش ذيفنتب ةقلعتملاN HRA°٨ ةميلعتلا دادعإ •

ةينقتلا ةبقارملا طاشن .٤
طقف ميظنتلل ةعضاخلا تادعملل ةينقتلا تافلملا لاثتما نم ققحتلا يف ةينقتلا ةبقارملا مسق رود لثمتي

.رامثتسالا تافلم صخي اميف لخدتي ال ثيح

ةمالسلاو ةحصلاب فلكملا مسقلا عم قيسنتلاب ،عاطقلل نيعباتلا نيلماعتملل ةينقتلا ةبقارملا مسق حنمي امك
  .ءانبلل تاصيخرت حنمب ينعم ريغ نوكي ثيح طقف ةمدخلا يف عضولل تاصيخرت ،ةئيبلاو

قيقدتلاو ةبقارملا يطاشن تارشؤم رارقتسا .٤.١
نم اهاقلتي يتلا تافلملا قفو ةينقتلا ةبقارملا مسق اهسردي يتلا تافلملا ددع ضافخنا وأ عافترا ددحتي *

.نيلماعتملا لبق

ةبقارم ةيلمع21 ىرخأ ةغيصبو ،اًيونس ةبقارم ةيلمع42 ،ةلماعلا تآشنملا ةبقارم تايلمع طسوتم غلبي *
.نينثا نيسدنهم نم نّوكم قيرفب ةنسلا يف

رمع صوصخلا ىلع رابتعالا نيعب تاقورحملا طبض ةطلس ذخأت ،اهتبقارم دارملا تآشنملا رايتخا ضرغلو
 .اهب تأرط يتلا عئاقولاو ثداوحلا ددع اذكو تآشنملا هذه

: اميس ال ،70-50 نوناقلا بجومب اهيلع صوصنملا ةيقيبطتلا صوصنلا دادعإ ّمت *

،ةيلودلا تاسرامملا لضفأ ساسأ ىلع ةددحملا ريياعملاو سيياقملا •

طبض ةطلس اهسأرت لمع قرف لبق نم ةصصختملا ةربخلاو ةباقرلا بتاكم دامتعا طورشو تايفيك •
.ةقاطلا ةرازوب تاقورحملل ةماعلا ةيريدملا ىلإ اهلاسرإ ّمت مث تاقورحملا

سيياقملا قيبطت مارتحا ىلع رهسلا يف لب قوسلا ىلع فارشإلا يف تاقورحملا طبض ةطلس رود لثمتي ال
ةمارص لكب هذه ةبقارملا تايلمع ءارجإ لجأ نم كلذو ةيلودلا تاسرامملا لضفأ ساسأ ىلع ةددحملا ريياعملاو
.ةيفارتحاو

ةبقارملا مسق ضّوفي ،ضرغلا اذهلو ،ةقاطلل ةيئالولا تايريدملا ماهم ىدحإ براجتلا ىلع فارشإلا ربتعي
100 مقر مجانملاو ةقاطلا ةرازو ةحئالل اًقفو كلذو ةمهملا هذهب مايقلل تايريدملا هذه ،تالاحلا ضعب يف ،ةينقتلا
لكايهو ةيئالولا مجانملاو ةقاطلا تايريدم نيب ام لمعلا تاقالع نيودت ةنمضتملاو02/20/4102 يف ةخرؤملا

.)ةينقتلا ةبقارملا لاجم : تاقورحملا لاجمل ةعباتلا تاطاشنلا ج.1.2 ةداملا( مجانملاو ةقاطلا عاطق

تاقورحملا لاجمل ةعباتلا ةزهجألاو تآشنملاب قلعتملا لاثتمالا جمانرب ذيفنت يف تابوعصلا .٤.٢
.ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلاب فلكملا مسقلا عم قيسنتلاب بناجلا اذه ةسارد متت

ينوناقلا ميظنتلا طاشن .٥
6002 ماع يف تاقورحملا طبض ةطلس ءاشنإ ذنم ينوناقلا ميظنتلاب ّفلكم لكيه ءاشنإ متي مل هّنأ نم مغرلاب

.ينوناق راطإ ىلع ةلاكولا لكايه نم لكيه لك رفوتي هنأ الإ

دادعإب ةينوناقلا اهتاراطإ لالخ نم تاقورحملا طبض ةطلسل ةعباتلا لكايهلا عيمج موقت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
مظنت يتلا صوصنلا عيراشم صخي اميف ةرازولل ةعباتلا لكايهلا عم ايلعف كراشتو ةيميظنت صوصن عيراشم
.تاقورحملا عاطق
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عبارلا لصفلا

 ةـيلودلا تاـطاشنلاو ةـيرشبلا دراوملاو ةـيلاملا لـئاسولا
ةــبساحملا سـلجمل

 ةـيلودلا تاـطاشنلاو ةـيرشبلا دراوملاو ةـيلاملا لـئاسولا .٧١
٧١٠٢ ةنسل ةــبساحملا سـلجمل

ةزهجألل ةيلودلا ةمظنملل ةباقرلا يف ةيلودلا ريياعملاو ةيتاسسؤملا هميقل اقبط ةبساحملا سلجم مدقي
دوهعم وه املثمو ،9102 ةنسل يونسلا ريرقتلا نم ءزجلا اذه يف ،)ياسوتنإلا( ةبساحملاو ةيلاملا ةباقرلل ايلعلا

رفوتي يتلا ةيرشبلا دراوملا كلذكو هل تصصخ يتلا ةيلاملا لئاسولا لامعتسا نع اضرع ،ةقباسلا هريراقت يف
.اهيلع

لمتشي وهو .هلامعأ نيسحتو ،هيمدختسم ةينهم ريوطتل ةلضفملا ةادألا سلجملل ةبسنلاب نيوكتلا لكشيو
لـــخاد وأ جراـــخ يف ءاوـــس ،ةـــباقرلا يــمدختسم ةدـــئافل ىدـــملا ةرـــيصق ىوـــتسملا نيـــسحتو نـــيوكت تاـــطاشن ىلـــع
.ةينطولا نيوكتلا تاسسؤم يفو ةسسؤملا

ريزعتب هنم قلعت ام ةصاخ ،سلجملا تاطاشن يف ةريبك ةناكم اضيأ يوهجلاو يلودلا نواعتلا لتحيو
.ةباقرلا تالاجم فلتخم يف تاربخلا لدابت

عم6102 ةنس يف هيف عرش يذلا ةمأوتلا عورشم لاغشأ ذيفنت ةلصاومب ،صوصخلا ىلع ،7102 ةنس تزيمتو
ايلعلا ةسسؤملا عم نواعتلا عورشم قالطإ اذكو لاغتربلل تاباسحلا ةمكحمو يسنرفلا ةبساحملا سلجم
.ادنلوهل ةباقرلل

 ةيلاملا لئاسولا .١

جد رايلم222,1 غلبم7102 ةنسل رييستلا ةينازيم ناونعب ةبساحملا سلجمل ةصصخملا تادامتعالا تغلب
ةيطغتل %29 دودح يف ةهجوم تادامتعالا هذه نإ .%84,0 هتبسن ضافخناب يأ ،6102 ةنس جد رايلم722,1 لباقم
 .حلاصملا رييستب ةقلعتملا ىرخألا تاقفنلل %8 لباقم ،نيمدختسملا تاقفن

لدـــــــــعمب يأ جد نوـــــيلم932,378  عوــــــمجم7102 ةنسل رــــــبمـــسيد13 يف تاداــــــمتعالا تاــــكالهتسا تــــــــــغلبو
.%27 هتبسن ذـــــــيفنت
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يف حاتملا عفدلا تادامتعا ديصر سفن نأ ثيح ،7102 ةنس ل الخ كالهتسا يأ زيهجتلا ةينازيم لجست مل
 .7102 ةنس ربمسيد13 يف هليجست ديعأ ،جد نويلم131,42 غلابلا و6102 ةنس

زيهجتلا ةينازيم

)جد : ةدحولا(

ريسستلا ةينازيم

)جد : ةدحولا(

 ةيرشبلا دراوملا .٢

 ةبساحملا سلجم يمدختسم دادعت .٢.١

ريطأتلا يمدختسم هيف امب سلجملاب ةمدخ ةلاح يف نيدوجوملا ةبساحملا سلجم يمدختسم ددع غلبي
مدختسم611و طبض بتاك72و ،يلام ققدم14و ،ضاق481 نيب نيعزوم ،مدختسم863 هعومجم ام ،13/21/7102ىلإ
.يرادإلا معدلا يمدختسمو يرطؤم ناونعب

.ةاضق )01( ةرشع ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلا يف بادتنا ةيعضو يف نيدوجوملا ةاضقلا ددع غلبيو

كالهتسالا ةبسنعورفلا
تادامتعالا
ةصصخملا

تادامتعالا
ةكلهتسملا

 نيمدختسملا تاقفن

 حلاصملا رييست

 عومجملا

1.120.798.000

101.177.000

1.221.975.000

788.198.315,60

85.040.964,95

873.239.280,55

ديصرلا

332.599.684,40

16.136.055,05

348.735.739,45

% 70,32

% 72,60

% 71,46

لصفلا / عرفلا

عومجملا

عفدلا تادامتعاةيلمعلا ةعيبط

24.130.660,87

821/11

821/10

821/01

 ةيميلقالا فرغلل  تارقم )9( عست زاجنإل ةسارد

 ةبساحملا سلجمل ةيزكرملا طبضلا ةباتك زيهجتو ةئيهت

 ةبساحملا سلجم رقمل بتكملا داتع ديدجت

9.151.379,63

9.048.317,91

5.930.963,33
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ةينهملا تائفلا بسح ةبساحملا سلجم يمدختسم عيزوت

ددعلاةئفلا

368 عومجملا

 سيئرلا

 سيئرلا بئان

 ماعلا رظانلا

 فرغلا ءاسؤر

 نوماعلا نوررقملا

 عورفلا ءاسؤر

 نودعاسملا راظنلا

ةباقرلا ومدختسم

ةباتك ومدختسم
طبضلا

ملسلا جراخ ةبتر ةاضق

ىلوألا ةبترلا ةاضق

ةيناثلا ةبترلا ةاضق

نييلاملا نيققدملا

طبضلا باتك

ومدختسم
معدلاو ريطأتلا

نويرادإلا

ماعلا نيمألا

ناويدلا سيئر

لئاسولا ةرادإلا ريدم

تامولعملا ةجلاعمو تاساردلا مسق سيئر

ةباقرلاو ليلحتلا تاينقت مسق سيئر

نويعرفلا نوريدملا

نويرادإلا معدلا ناوعأ

لوأ راشتسم

راشتسم

يسيئر بستحم

ىلوأ ةجرد بستحم

ةيناث ةجرد بستحم

1

1

1

18

3

16

2

14

27

1

0

1

1

1

11

101

18

19

20

18

53

41
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  ةينطولا فرغلا ناونعب ةباقرلا يمدختسم عيزوت

فرغلا

فئاظولا

ةفرغلا
ىلوألا

 فرغلا ءاسؤر

 عورفلا ءاسؤر

 ةاضقلا

 نييلاملا نيققدملا

عومجملا

1

1

10

4

16

ةفرغلا

ةيناثلا

1

1

8

4

14

ةفرغلا

ةثلاثلا

1

0

7

4

12

ةفرغلا

ةعبارلا

1

1

9

4

15

ةفرغلا

ةسماخلا

1

1

7

4

13

ةفرغلا

ةسداسلا

1

1

7

3

12

ةفرغلا

ةعباسلا

1

1

8

2

12

ةفرغلا

ةنماثلا

1

1

8

3

13

يميلقإلا صاصتخإلا تاذ فرغلا ناونعب ةباقرلا يمدختسم عيزوت

 ىوتسملا نيسحــتو نيوكتلا .٢.٢

نوققدملاو ةاضقلا،صوصخلا ىلع ،7102 ةنس يف ةزجنملا ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تاطاشن نم دافتسا
يف ةمظنملا ةينيوكتلا تاشرولا اذكو جراخلا يفو رئازجلا يف زجنملا نيوكتلا تاطاشنلا هذه نمضتتو .نويلاملا
.ةباقرلل ىرخأ ايلع تاسسؤم عم نواعتلا جمارب راطإ

 جراخلا يف ةزجنملا تانيوكتلا - أ

كلت يــه ،ةــباقرلا تالاــجم فــلتخمب اــهعيضاوم قــلعتت يــتلاو جراــخلا يف ةزــجنملا نـــيوكتلا تاـــطاشن نإ
اهــططخم ذــيفنت راــطإ يف )ياسوبارألا( ةــباقرلل اــيلعلا ةزــهجألل ةــيبرعلا ةــمظنملا فرــط نــم ،اــساسأ ةــمظنملا
.7102 ةنسل نيوكتلل يونسلا

فرغلا

رئازجلافئاظولا

 فرغلا ءاسؤر

 عورفلا ءاسؤر

 ةاضقلا

 نييلاملا نيققدملا

عومجملا

1

1

6

4

12

نارهو

1

1

10

0

12

ةنيطنسق

1

1

9

0

11

ةبانع

1

1

9

1

12

ةلقرو

1

1

8

2

12

وزو يزيت

1

1

7

2

11

1

1

5

0

7

ةديلبلا

1

1

10

3

15

ناسملت راشب

1

1

9

1

12
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: ليصفتلاب تاطاشنلا هذه نمضتي يتآلا لودجلا

 رئازجلا يف تانيوكتلا - ب

اذكهو .ءاوسلا ىلع نييرادإلا نيمدختسملاو ةباقرلا يمدختسم رئازجلا يف ةزجنملا نيوكتلا تاطاشن تصخ
فدهيو .ةباقرلا يمدختسمل ةبسنلاب1رئازجلا ةعماج يف ،7102 ةنس لالخ ،ةيزيلجنإلا ةغللا سورد ميدقت لصاوت
ةــبساــنمب ةــنــكمم ةدــئاــف ىصقأ ىلع لوصحلا لــجأ نــم نــيدــيــفــتسمــلــل بساــنــم رــيضحت ناــمض ىلإ نــيوــكـــتـــلا اذـــه
ىلع ،ةيزيلجنإلا ةغللا اهيف لمعتست يتلا ىرخألا ةيملعلا تارهاظتلاو ةيساردلا تاقلحلاو تاءاقللا يف مهتكراشم
كلذكو )دنهلا( قيقدتلاو تامولعملا ةمظنأل يلودلا زكرملا لبق نم ةنس لك ةمظنملا نيوكتلا تاطاشن رارغ
يذلا نواعتلا جمانرب ذيفنت ةبسانمب وأ )IASOTNI( ةبساحملاو ةيلاملا ةباقرلل ايلعلا ةزهجألل ةيلودلا ةمظنملا

جـــمانربل ةـــبسنلاب رـــمألا وـــه اـــمك ةيزيلجنإلا ةغللا لمعتست يتلا ةيبوروألا وأ ةيقيرفإلا ةباقرلا تاسسؤم طبري
.ةيدنلوهلا ةباقرلل ايلعلا ةسسؤملا  عم ”ةكارش”

.هاندأ لودجلا يف ةضورعم7102 ةنس يف رئازجلا يف اهميظنت مت يتلا ةيساسألا نيوكتلا تاطاشن نإ

ةمظنملا ةئيهلا
ءارجإ ناكم

عوضوملانيوكتلا
نيوكتلا ةدم

مايألاب
ددع

نيديفتسملا

نييـــــلودـــــلا نـــــيرـــــئازـــــلا جماـــــنرـــــب
)ةيكيرمالا  ةدحتملا تايالولا(

 ياسوبارألا

ياسوبارألا

ياسوبارألا

ياسوبارألا

ياسوبارألا

ياسوبارألا

عرشم فرط نم مظنم نيوكت
RATINUةدــحــتملا ممألا جماــنرــبو
 يئامنإلا

ةدحتملا تايالولا
 ةيكيرمألا

 تيوكلا

رصم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ندرألا

 نامع ةنطلس

 برغملا

برغملا

ةيلوؤسملا زيزعت
 ةيلاملا

ةجلاعم ةدوج مييقت
 ةيبطلا تايافنلا

 يمومعلا نيدلا ةباقر

ءادألا  سايق راطإ
ايلعلا ةزهجألل

 ةباقرلل

 ءاودلا عاطق ةباقر

تاينقت ةباقر
 تامولعملا

ءادألا  سايق راطإ
ايلعلا ةزهجألل

ةباقرلل

 داسفلا ةحفاكم

18

3

5

6

5

5

3

4

1

3

3

3

3

3

3

1
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ددع
نيديفتسملا مايآلاب نيوكتلا ةدمعوضوملانيوكتلا ءارجإ ناكم

15

31

135

18

12

32

18

21

ةبساحملا سلجم  رقم

ةبساحملا سلجم  رقم

ةبساحملا سلجم  رقم

ةبساحملا سلجم  رقم

تاغلل فثكملا نيوكتلا زكرم
1 رئازجلا ةعماج

تاغلل فثكملا نيوكتلا زكرم
1 رئازجلا ةعماج

تاغلل فثكملا نيوكتلا زكرم
1 رئازجلا ةعماج

رــــيـــــيستـــــلـــــل يلاـــــعـــــلا دـــــهـــــعملا
نم مظنم نيوكت( طيطختلاو
ةـــــيـــــنـــــطوـــــلا ةـــــئيــــــهــــــلا فرــــــط
)ةوشرلا ةبراحمو   ةياقولل

 ةفيظولا عم فيكتلل نيوكت

لاــمــعــتسا لوــح سيسحـــتـــلا
ةيكراشتلا تاودألا

لاــمــعــتسا لوــح سيسحـــتـــلا
ةيكراشتلا تاودألا

لاــمــعــتسا لوــح سيسحـــتـــلا
ةيكراشتلا تاودألا

- ةـــيزـــيـــلــــجــــنإلا يف نــــيوــــكــــت
   مدقتم ىوتسم

- ةـــيزـــيـــلــــجــــنإلا يف نــــيوــــكــــت
طسوتم

- ةـــيزـــيـــلــــجــــنإلا يف نــــيوــــكــــت
 يساسا

يف ةوـشرلا راـــشتنا تالاـــجم
 ةيمومعلا تاقفصلا

موي51

)10( دحاو موي

)20( ناتعاس

)2(  ناتعاس

 ةعاس021

ةعاس021

ةعاس021

 مايأ5 نم تارود7

يلاغتربلاو يسنرفلا ةبساحملا يسلجم عم ةمأوتلا راطإ يف نيوكتلا - ج

تاءارـجإ ةـلكيهو اــهنيمثتو فراــعملا نــم ةداــفتسالل رـيبك دوــهجم لذــب مت ةــمأوتلا عورــشم ذــيفنت راــطإ يف
لاــغشألا يف قــمعتلاو ةــيئاضقلا ةــباقرلا دــيشرت لــجأ نــم1 ةــباقرلل تاــبيتكو ةــلدأ ةدــع زاجنإ يف لــثمت ةــباقرلا
لاجم يف تاـسرامملاو تاءاـفكلا رـيوطت بـناج ىلإ ةـينازيملا ذـيفنت لـيلحت لاـجم يف سـلجملا لـبق نـم ةزــجنملا

،ةيسيئر جئاتن عبرأ لوح روحمتت ةمأوتلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةيمومعلا تاسايسلا مييقتو ءادألا ةباقر
: يهو

يديهمتلا عورشملا لوح يمييقتلا ريرقتلا ،ةيئاضقلا ةباقرلا( ةبساحملا سلجمل ةباقرلا تالاجم لك يطغت ةباقر بيتكو ليلد131
.ةمأوتلا هذه لالخ اهدادعإ مت ،)ةيمومعلا تاسايسلا مييقت ،رييستلا ةبقارم ،ةينازيملا ةيوستل

رئازجلا يف نيوكتلا
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1 مقر ةجيتنلا

2 مقر ةجيتنلا

3 مقر ةجيتنلا

4 مقر ةجيتنلا

ةيلودلا ريياعملل هتاطاشنو هريس ةقباطمل ةيرورضلا لئاسولاب دوزم ةبساحملا سلجم
.ةيلودلاو ةيبوروألا ةديجلا تاسرامملاو

كالهتسا لقأو ةيلاعف رثكأ نوكتل ،اهميظنت داعي ةبساحملا سلجمل ةيئاضقلا ةفيظولا
.لئاسولل

رثكأب ،جئاتنلا ىلع اينبم نوكي ةينازيملا ةيوست نوناق لوح يمييقتلا ريرقتلا دادعإ
.دراوملل اكالهتسا لقأو ةعرس

.ةيلودلاو ةيبوروألا ةديجلا تاسرامملاو ريياعملل اقبط ةروطم رييستلا ةيعون ةباقر

 ةباقرلا ةلدأ لوح ةبساحملا سلجم رقمب نيوكت تارود–

سلجم رقمب نيوكتلا تاطاشن نم ديدعلا ميظنت مت ،ةزجنملا ةباقرلا تاودأو ةلدأ كّلمت عيجشت لجأ نم
كلذكو )طبضلا ةباتك ومدختسمو نوققدمو ةاضق( ةباقرلا لكايهل نيعباتلا نيمدختسملا ةدئافل ةبساحملا

 .نييرادإلا معدلا يمدختسم

،ةيمومعلا تاـــقفصلا ،صوـــصخلا ىلع يـــهو ،ةـــمأوتلل جـــئاتن )4( عـــبرأ تاـــشرولاو تاـــنيوكتلا هذـــه تـــلمش
.رطاخملا ةطيرخ دادعإو ،ءادألا ةباقرو ،تاباسحلا ةعجارمو

: تانيوكتلاو تاشرولا هذه ليصفت يلاتلا لودجلا مدقي

عوضوملا
ددع

نيديفتسملا
نيوكتلا ةدم

مايألاب

ةيمومعلا تاقفصلا عوضوم يف نينوكملا نيوكت

ةعجارم لاجم يف رطاخملا بسح ءاقتنالاب قلعتملا ماعلا ليلدلا لوح نيوكت
 تاباسحلا

 ةيبساحملا ةعجارملل ماعلا ليلدلا لوح نيوكت

 ةيبرتلاب صاخلا ليلدلا لوح نيوكت

 يلآلا مالعإلا ةمظنأ قيرط نع ةبساحملا كسم لوح نيوكت

 ايندلا تابجاولا موهفم لوح ريكفتلل ةشرو

ةلصفملا ريراقتلا لوح ةشرو

ةيوست نوناقل يديهمتلا عورشملا لوح يمييقتلا ريرقتلا ةجمرب ةيفيك
ةينازيملا

10

26

31

14

9

26

16

12

موي1

4

4

2

3

2

1

5,2
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)عبات( لودجلا

عوضوملا
ددع

نيديفتسملا
نيوكتلا ةدم

مايألاب

ةـيوست نوـناـقـل يدـيـهـمـتـلا عورشملا لوـح يمـيـيـقــتــلا رــيرــقــتــلا لــعــجــن فــيــك
.رطاخملا ةطيرخو01 ةقاطبلا لوح نيوكت : ةيلاعف رثكأ ةينازيملا

نيوكت :ةيلاعف رثكأ ةينازيملا ةيوست لوح يمييقتلا ريرقتلا لعج ةيفيك
  ةينازيملا رطاخم ةبراقم لوح

 ةينازيملا ةيوست لوح يمييقتلا ريرقتلا ميدقت متي فيك

OCSSERFLA ةليسو لامعتساب يداملا عباطلا ةلازإ جهنم

  ةينازيملا ةيوست لوح يمييقتلا ريرقتلل ةيجهنملا تاودألا لوح نيوكت

 ةكرحتملا ةكباشتملا لوادجلا لوح نيوكت

 ةيكراشتلا تاينقتلا لوح نيوكت

 ةيمومعلا تاسايسلا مييقت لوح ةشرو

يتاسسؤملا لاصتالا لوح ةشرو

باستكا : ءادألا ىلع ينبملا رييستل ذيفنتلا زيح عضو جهنم لوح ةشرو
 جهنملا باعيتساو  ميهافملا

 ةنراقملا رصانع : ديدجلا يمومعلا رييستلا نم ةدمتسملا تاحالصإلا : ةشرو

رطاخملا ةطيرخ : ةشرو

 مييقتلل ةينهملا ةلباقملا : ةشرو

 ةيلحملا تاعامجلا رييست ةباقر ليلد لوح نيوكت

 ةينازيملا رطاخم ةبراقم لوح نيوكت

ecfifo erbiL  يف ةباقرلا ةلدأ لكش طبض لوح نيوكت

تايلمعلا ريس ططخم زاجنإ لوح نيوكت

25

22

15

8

12

10

10

24

31

29

26

13

10

32

36

5

12

4

4

2

1

5,2

 موي فصن

 موي فصن

5

6

8

5

5,2

5,2

5

5

5.2

5,2
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 يسنرفلا ةبساحملا سلجمل ةيسارد تارايز–

فدهت يتلا تاطاشنلا عيجشت لجأ نمو ةمأوتلا عورشم يف ةررقملا عبرألا ةيرابجإلا جئاتنلا زاجنإ راطإ يف
يرفيف نيب يسنرفلا ةبساحملا سلجم ىلإ ةيسارد تارايز ةدع ميظنت مت ،براجتلاو فراعملا مساقت ىلإ

 .معدلا ومدختسم اذكو سلجملل ةباقرلا وينهم اهنم دافتسا ،7102 ةيليوجو

: ةيتآلا تالاجملا تصخو صخش15 اهنم دافتسا مايأ )5( ةسمخ اهتدم غلبت يتلا تارايزلا هذه

،يسنرفلا ةبساحملا سلجمل ةيوهجلا فرغلاو ةينطولا فرغلا ريسو ميظنت–

،ةماعلا ةنامألا ريسو ميظنت–

،طبضلا ةباتك ريسو ميظنت–

،ةيلحم ةعامجو يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا–

،ةديجلا تاسرامملا : ةيئاضقلا ةباقرلا–

،ةيمومعلا تاسايسلا مييقت–

،ةصاخ تالاحو ميدقت : ةيسنرفلا ةيلاملا مكاحملا–

.ةيمومعلا ةيلاملا ةباقر–

 ةيدنلوهلا ةباقرلل ايلعلا ةسسؤملا عم ”ةكارش ” جمانرب راطإ يف نيوكت تاشرو

اهلامكتسا مت يتلا نواعتلاو مهافتلا ةركذم ذيفنت يف7102 ةنس ربمفون41و31 خيراتب يمسرلا قالطنالا مت
تالاجم ةعبرأ ةركذملا هذه نمضتت ريكذتللو .يدنلوهلا هريظنو يرئازجلا ةبساحملا سلجم نيب6102 يف

 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقدتو ةهازنلاو تامولعملا تاينقت ةباقرو ءادألا ةباقر يهو نواعتلل

لدابتل اهصيصخت متو .سلجملا رقمب رئازجلا يفو ادنلوه يف تاشرولا نم ديدعلا ميظنت مت ،اذهل اعبت
ذيفنتلا زيح عضول ةموكحلا ةيزهاج ىدم مييقت لاجم يف ةباقرلل ايلعلا تاسسؤملا ةيجيتارتسا لوح تاربخلا

.تامولعملا تاينقت قيقدتو ةهازنلا مييقت لوح ىرخأ تاشروب ةعوبتم ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل

: يتآلا لودجلا يف تاشرولا هذه ضرعتو

نيدفتسملا ددعميظنتلا ناكم نيوكتلا ةدم
مايألاب

عوضوملا

 ادنلوه

 ادنلوه

 ةبساحملا سلجم رقم

 برغملا

ةبساحملا سلجم رقم

 ةبساحملا سلجم رقم

2

5

5

5

5

5

مايأ5

مايأ4

مايأ5

مايأ5

مايأ5

مايأ5

 ةهازنلا لوح فارطألا ةددعتم ةشرو

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لوح ةيئانث ةشرو

ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لوح ةيئانث ةشرو

ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لوح ةيئانث ةشرو

ءادألا ةباقر لوح ةيئانث ةشرو

 تامولعملا تاينقت ةباقر لوح ةيئانث ةشرو
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 ةيلودلا تاطاشنلا .٣

  يقيرفإلا داحـــتالل نييجراخلا نيققدملا سلجم سأري ةبساحملا سلجم–

سـلجم نإو .5102 ةـنس ذـنم اذـهو يـقيرفإلا داـحتالل نييـجراخلا نيــققدملا ســلجم يف وـضع ةــبساحملا ســلجم
لك رييست يف قيقدتلا يف يقيرفإلا داحتالل ةيلاملا ةحئالل اقبط هتدهع لثمتت لقتسم يجراخ زاهج نيققدملا
قيقدت ةيلمع ةيأب مايقلاو ةقداصلا اهتروصو ةيلاملا مئاوقلا ةيعرشو ةيقدص لوح تايصوت ميدقتو داحتالا ةزهجأ

 .ةمظنملا اهبلطت ةصاخ

سلجملا امهو نيتيلاتتم نيتدهعل يقيرفإلا داحتالل نيعبات نيزاهج قيقدت يف اذه لبق سلجملا كراش دقو
.)7102-6102( بوعشلاو ناسنالا قوقحل ةيقيرفإلا ةنجللاو )6102-5102( بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا

عامجإلاب ةبساحملا سلجم باختنا مت ،9102 ةنس يفناج61و51 يموي دقعنملا سلجملا عامتجال اعبت
.)0202-9102( ناتنس اهتدم ةدهعل يقيرفالا داحتالل نييجراخلا نيققدملا سلجمل اسيئر

5 مهنم يقيرفإلا داحتالل يذيفنتلا سلجملا فرط نم نينيعم ءاضعأ )01( ةرشع نم سلجملا اذه نوكتيو
قطانم نولثمي نورخآ ةسمخو )ايريجينو برغملاو ايقيرفإ بونجو رصمو رئازجلا( لوألا ثلثلا نولثمي
ةقطنم( اناغو )طسولا ةقطنم( وغنوكلاو )بونجلا ةقطنم( ايبيمانو )لامشلا ةقطنم( سنوت يهو ةيقيرفإ
.)قرشلا ةقطنم( رقشغدمو )برغلا

داحتالل نييجراخلا نيققدملا سلجم ءاضعأ ةقداصمل ةبساحملا سلجم سيئر ضرع ،عامتجالا اذه لالخ
يئاهنلا ريرقتلا ميدقتو قيقدتلا فادهأ غولب نم سلجملا نكمتس يتلا9102 ةنسل قيقدتلا ةيجيتارتسا يقيرفإلا
ةقداصملاو ةيجيتارتسالا هذه ةسارد تمتو .يقيرفإلا داحتالل نيمئادلا نيلثمملا سلجمل9102 ةنس يف قيقدتلل
.عامجإلاب اهيلع

ةبساحملاو ةيلاملا ةباقرلل ايلعلا ةزهجألل ةيبرعلا ةمظنملل ةيلاملا ةباقرلا ةنجل يف وضع سلجملا–
 سنوتب اهرقم نئاكلا

ةنجل يف ،ينادوسلا ةيلاملا ةباقرلل ىلعألا زاهجلا عم نيراتخملا نيوضعلا دحأ اضيأ ةبساحملا سلجم ربتعي
تاونس ثالث اهتدم ةدهعل اذهو ةبساحملاو ةيلاملا ةباقرلل ايلعلا ةزهجألل ةيبرعلا ةمظنملل ةيلاملا ةباقرلا
)6102-8102(.

سلجم ةاضقل حمست ةيوهجو ةيميلقإ تامظنم تاباسح ىلع قيدصتلا تاطاشن يف ةكراشملا هذه نإ
نيرخآلا ءاضعألا براجت نم ةدافتسالاو تاربخلا لدابت اذكو يلودلا ىوتسملا ىلع مهئارظنب كاكتحالاب ةبساحملا
رـــيياعملا صـــخألابو ةـــيلودلاو ةـــيبساحملا رـــيياعملا ناقـــتإو ةـــيلودلاو ةـــيقيرفإلا ةــــباقرلل اـــيلعلا تاــــسسؤملل
.ةيوهجلا تامظنملا هذه لبق نم ةقبطملاو ماعلا عاطقلل ةيبساحملا

 يلودلا نواعتلا لاجم يف ىرخأ تاطاشن–

يناتيروم دفول ةيسارد ةرايز–

ةنس رياربف72 ىلإ يفناج92 نم ةبساحملا سلجم لبقتسا ،ةقرافألا هئارظن عم يئانثلا نواعتلا راطإ يف
.ةاضق ةثالث نم نوكتملاو ةيناتيروملا ةيمالسإلا ةيروهمجلل ةبساحملا سلجم نم ادفو ،7102

يلوؤسم عم لمع تاسلجو تاءاقلو ،تارضاحمب معدم ،يرثو لسلستم جمانرب لوح ةرايزلا هذه ميظنت مت
  .ةديلبلل ةيميلقإلا ةفرغلل ةرايز اذكو ،سلجملا ةزهجأو لكايهلا

تايرجمب مهاضر نع سلجملا سيئر فرط نم مهلابقتسا دنع صبرتلا ةياهن يف نوصبرتملا برعأ دقو
.سلجملل ةيساردلا مهترايز ةبسانمب اهيلع اولصحت يتلا قئاثولا نم ةاقتسملا ةماهلا تامولعملابو صبرتلا
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ةباقرلل ايلعلا ةزهجألل ةيبرعلا ةمظنملل ةيجيتارتسالا ةطخلا دادعإ لوح رئازجلا ءاقل–

ةرــــتفلل ةــــباقرــلل اـــيلعلا ةزـــــهجألل ةــــيبرـعلا ةــــمظنملل ةـــيجيتارتــسالا ةــــطخلا دادــــــعإل رــــيضحتلا راـــطإ يف
ويلوي12 ىلإ71 نم يرئازجلا ةبساحملا سلجم فاضتسا ،ياسوتنإلل ةيمنتلا ةردابم عم نواعتلابو ،8102-2202

نانبلو ةـيدوعسلا ةـيبرعلاو تـيوكلاو سـنوتو ندرألل ايلعلا ةزـهجألا نـم لـك يلـثمم عـمج يذـلا ءاـقللا7102 ةـنس
 .نيطسلفو نامع ةنطلسو نادوسلاو ايناتيرومو رصمو رئازجلاو قارعلاو

ةمظنملل ةيجيتارتسالا ةطخلا ىوتحم نيسحت لجأ نم نيكراشملا فرط نم تاحارتقا ميدقتب ءاقللا متتخاو
.ةيبرعلا

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت قيقدتل ريضحتلا لوح يممألا ءاقللا يف ةكراشملا–

يف ةبساحملا سلجم سيئر كراش ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنتلا زيح عضو قيقدتل ريضحتلاراطإ يف
نوؤـــشلا مـــسقو )ياسوتنألل ةـــيمنتلا ةرداــــبم( ياــسوتنالا فرــــط نــــم ةدــــحتملا ممألا رــــقم يف مــــظنملا عاـــمتجالا
.7102 ةنس ويلوي12و02 يموي ةدحتملا ممألل عباتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

يلاعلا ىوتسملا وذ ءاقللا اذه عمج ،”ةقالعلا تاذ فارطألاو ةباقرلل ايلعلا تاسسؤملا ةداير” راــعش تحت
قرطلا لوــح قـــيمعلا شاـــقنلل ةــصرف ناـــكو ،ةـــيداصتقالا نوؤـــشلا مـــسق يلــثممو ةـــباقرلل اـــيلعلا ةزهـــجألا يلوؤـــسم
  .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف تاموكحلا ةدعاسمب ةباقرلل ايلعلا ةزهجألل حمست يتلا ةبسانملا لئاسولاو

)ياسورفألا( ةبساحملاو ةيلاملا ةباقرلل ةيقيرفالا ةمظنملل ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ يف ةكراشملا–

ةماعلا ةـــــيعمجلا لاــغشا يف يونسلا ريرقتلاب فـلكملا ماـــعلا ررــــقملا ةـــقفرب ةـــبساحملا ســــلجم ســـيئر كراـــش
ربوتكا72 ىلإ32 نم كوهدنو ةيبيمانلا ةمصاعلا يف ةدقعنملا ةبساحملاو ةيلاملا ةباقرلل ةيقيرفإلا ةمظنملل

.ةباقرلل ايلعلا ةزهجألل ةيقيرفالا ةمظنملل يذيفنتلا سلجملا يف اوضع سلجملا دعيو .7102 ةنس
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